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  حثملخص الب

  "الحمایة القانونیة الدولیة للبیئة الطبیعیة  زمن النزاعات لمسلحة " 

  :یتصمن البحث مقدمة عامة وتم تقسیمھ إلي ثالثة مباحث رئیسیة

البیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن النزاع�ات       صیبأنواع األضرار الت�ي ت�       یتكلم عن    المبحث األول 

ة لحمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة       اآللیات القانونی  وقد خصص لبحث     المبحث الثاني  ،المسلحة

 الضوابط  القانونی�ة  واألخیر فھو یتكم عن المبحث الثالث أما زمن النزاعات المسلحة 

 ثم أختتم البحث بخاتم�ة ت�ضمنت  ال�ي    لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة 

جانب بحث مختلف موضوعات البحث مجموعة من المقترح�ات ع�ددًا م�ن التوص�یات              

  .م من خاللھا الباحث في الموضوع والتي یسھ
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Abstract 
" legal protection of the natural 
environment and armed conflict " 
 
The research includes a general 
introduction and has been divided into 
three main topics: 
The first section discusses  the types 
of  damage to the natural environment  
In times of armed conflicts. 
 
The second topic is devoted to 
discussing the legal mechanisms to 
protect the natural environment during 
armed conflict 
 
As for The third and final topic it 
spears about the legal controls to 
protect the natural environment during 
the armed conflicts. 
finally The research concludes that 
included amang other thing a number 
ofrecommendations 
 

 The research concluded with a 
conelusion that included arumber of 
number of suggest and anumber of 
recommendations from which the 
research contributed. 
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  خطة البحث
  :مقدمة البحث 

  مبحث تمھیدي
  قواعد القانون الدولي اإلنساني للبیئة 
  ومدى انطباقھا زمن  النزاعات المسلحة

  التزام الدول بعدم اإلضرار بالبیئة الطبیعیة خارج نطاقھا اإلقلیمي : المطلب األول 
  .ولي بحمایة البیئة الطبیعیة بوجھ عام االلتزام الد: المطلب الثاني

  
  المبحث األول

  أنواع األضرار التي تلحق بالبیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة
  .األضرار الكیمیائیة : المطلب األول 
  .األضرار النوویة : المطلب الثاني 
  .األضرار الطبیعیة : المطلب الثالث 

  المبحث الثاني
  ة البیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحةاآللیات القانونیة لحمای

  المعاھدات الدولیة التي تحمي البیئة الطبیعیة بصفة غیر مباشرة ¨المطلب األول 
المعاھ��دات الدولی��ة الت��ي تحم��ي البیئ��ة الطبیعی��ة ب��صفة مباش��رة أو    : المطل��ب الث��اني 
  .بصورة محددة 
 الطبیعی��ة زم��ن النزاع��ات  الجھ��ود الدولی��ة المبذول��ة لحمای��ة البیئ��ة  : المطل��ب الثال��ث  

  المسلحة 
  المبحث الثالث

  الضوابط  القانونیة الدولیة لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة
  .ضابط إصالح الضرر واإللزام بالشيء إلزام بما یقتضیھ: المطلب األول 
ضابطي المساواة ف�ي الم�سئولیة والتع�ویض ، ودف�ع األض�رار مق�دم               : المطلب الثاني   

  على تحقیق المصالح 
  .ضابط تقید المحاربین بقوانین وعادات الحرب : المطلب الثالث 

  :خاتمة 
  :قائمة المراجع 

 :الفھرست 
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مة   مق

یرج��ع االھتم��ام ال��دولي بحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة إل��ى بدای��ة ال��سبعینیات عل��ى إث��ر        
ص��ة أثن��اء الن��زاع االعت��داء المتك��رر والج��سیم م��ن اإلن��سان عل��ى البیئ��ة الطبیعی��ة وخا 

المسلح ، ونظرا ألھمیة حمایة البیئة الطبیعی�ة قام�ت العدی�د م�ن الھیئ�ات بالعدی�د م�ن               
األعمال التي ھدفت من خاللھا إلى حمایة البیئة الطبیعی�ة أثن�اء النزاع�ات الم�سلحة ،                
وكان على رأسھا وضع تنظیم قانوني فعال یعمل على حمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة م�ن أي      

  .اعتداء 
ونظ��را ألن ھ��ذا االھتم��ام ك��ان عالمی��ا فق��د أس��فر ع��ن ص��دور العدی��د م��ن الت��شریعات      
والقواعد الدستوریة التي تعمل على حمایة البیئة من أي اعت�داء خ�ارجي ، ولك�ن ق�د              
یب��دو أن القواع��د الت��شریعیة الوطنی��ة غی��ر كافی��ة مم��ا زاد م��ن حج��م االھتم��ام بالبیئ��ة   

ل تبني ھذا الجھد من قبل العدید م�ن الھیئ�ات   الطبیعیة على المستوى العالمي من خال     
والمؤس��سات الدولی��ة الت��ي حرص��ت عل��ى إدراج موض��وع حمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة ف��ي 
جداول أعمالھا ، مما أدى إلى وضع مجموعة م�ن القواع�د القانونی�ة المتط�ورة الت�ي                   

الذي حوى تؤدي بدورھا الى تطور قواعد القانون الدولي العام للبیئة ، وذلك القانون 
العدید من القواعد القانونیة التي تعمل على مكافحة العدوان عل�ى البیئ�ة م�ن ناحی�ة ،      

  .ومنع أیة اعتداءات على البیئة من ناحیة أخرى  
خ�اص  : األول : ولقد اعتمد القانون الدولي لحمایة البیئة على مبدأین أساس�یین ھم�ا         

بالبیئ��ة الواقع��ة خ��ارج نط��اق   ب��التزام ال��دول ب��صفة عام��ة بع��دم إح��داث أی��ة أض��رار      
فیقضي بالتزام ال�دول ب�احترام البیئ�ة ب�صفة     : اختصاصھا اإلقلیمي ، أما المبدأ الثاني     

عامة ، وھو التزام معلن من خالل العدید من الن�صوص االتفاقی�ة الت�ي حوتھ�ا العدی�د             
ي من المعاھدات الثنائیة المبرمة ب�ین ال�دول س�واء عل�ى الم�ستوى اإلقلیم�ي أو ال�دول             

)١ (  
ھ��ذا وق��د أدرج��ت ك��ل الم��سائل المتعلق��ة بحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة ض��من موض��وعات       
القانون الدولي لحمایة حقوق اإلنسان إیمانا من المجتم�ع ل�دولي بأن�ھ ال یمك�ن تنمی�ة          
الف��رد والنھ��وض ب��ھ ب��دون حمای��ة بیئت��ھ الطبیعی��ة ، األم��ر ال��ذي جع��ل ح��ق الف��رد أو     

 أو صحیة من أھ�م حق�وق اإلن�سان ، وق�د تجل�ى ھ�ذا         اإلنسان أن یحیا في بیئة طبیعیة     
في ال�نص عل�ى ھ�ذا الح�ق ف�ي الكثی�ر م�ن المعاھ�دات الدولی�ة ب�ل والدس�اتیر الوطنی�ة                 

  ) ٢(لكثیر من الدول 
ومم��ا ھ��و ج��دیر بال��ذكر أن ھن��اك العدی��د م��ن المنظم��ات الدولی��ة الت��ي اھتم��ت بم��سائل  

                                                           

، " حمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة ف�ي فت�رة الن�زاع الم�سلح       " أنطوان بوفییھ ، بحث بعن�وان      / أ: أنظر  ) ١(
 .١٩٩١ نوفمبر ودیسمبر ٣٢مجلة الصلیب األحمر الدولي ، العدد 

م�داوالت مجل�س األم�ن ب�األمم     :  ، وراج�ع عل�ى س�بیل المث�ال           ١٩٥٤راجع اتفاقیة الھاي لع�ام      ) ٢(
 وتقری��ر لجن��ة اتفاقی��ة التعل��یم للجمعی��ة     ١٩٩٢ ، ١٦/١١  جل��سة  .s/ov ١١١٧ة  المتح��د

البرلمانیة للمجلس األوربي حول تدمیر الت�راث الثق�افي ب�سبب الح�رب ف�ي كرواتی�ا والبوس�نة          
  والھرسك، 
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، ومنھا على سبیل المثال الحرك�ة     حمایة البیئة الطبیعیة لإلنسان وخاصة وقت السلم        
الدولی��ة لل��صلیب األحم��ر والحرك��ة الدولی��ة للھ��الل األحم��ر وتج��سد ھ��ذا االھتم��ام فیم��ا 
أص��درتھ كلتاھم��ا م��ن ق��رارات ، وم��ا قام��ت ب��ھ م��ن أعم��ال ، والت��ي ل��م تق��ف عن��د ح��د  
حمایة البیئة الطبیعیة بل تعدتھا إلى كثیر من الم�سائل المرتبط�ة بھ�ا، مم�ا جع�ل ھ�ذه                   

لقواع��د أكث��ر وض��وحا ومنطقی��ة أدت إل��ى تط��ویر قواع��د الق��انون ال��دولي اإلن��ساني       ا
المطب�ق ف�ي وق�ت ال�سلم ، وتزامن�ت ف�ي نف�س الوق�ت م�ع مثیلتھ�ا الت�ي تحم�ي البیئ��ة             
الطبیعی��ة الت��ي تتع��رض لكثی��ر م��ن االعت��داءات الخط��رة الناجم��ة ع��ن اس��تعمال ال��دول   

  ) ١(صة للبیئة في الحروب الحدیثة المحاربة لوسائل قتالیة أشد فتكا وتدمیرا وخا
ومما تجدر اإلشارة إلی�ھ أن االعت�داءات الخطی�رة عل�ى البیئ�ة الطبیعی�ة أم�ر محت�وم ،           
ألن معظ��م إن ل��م یك��ن ك��ل الح��روب الحدیث��ة ترك��ت العدی��د م��ن اآلث��ار الم��دمرة للبیئ��ة    

لمی�ة  الطبیعیة لفترات طویلة ، وال نذھب بعیدا ألن جمیع مسارح ومیادین الح�رب العا    
الثانیة شاھدة على ذل�ك ، تل�ك الح�رب تع�د نموذج�ا للنزاع�ات الم�سلحة ذات األض�رار                 
الجسیمة للسكان وللبیئة الطبیعیة في أن واحد بسبب ما استخدم فیھا من أسلحة ذات    

  ) ٢(قوة تدمیریة شدیدة وخطرة ، وخاصة األلغام والقذائف الخطیرة 
قدر اإلمكان من االعت�داءات  الخط�رة الت�ي    ویھدف القانون الدولي اإلنساني الى الحد       

قد تتعرض لھ�ا البیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن النزاع�ات الم�سلحة خ�صوصا إذ ظھ�رت أس�لحة           
جدیدة أشد فتكا وأكثر تدمیرا وتخفي أثارھا على اإلنسان حتى اآلن ، وھ�ذه األض�رار            
تجع��ل م��سألة تطبی��ق قواع��د الق��انون ال��دولي اإلن��ساني ذات ص��عوبة ش��دیدة لتع��ذر          

طبیقھا على السكان المدنیین وخاص�ة المرض�ى والجرح�ى وأس�رى الح�رب وغی�رھم            ت
من المدنیین ، وھذه الصعوبات ال یمكن التغلب علیھا بأي ح�ال م�ن األح�وال مم�ا زاد                

  ) ٣(من أھمیة تطبیق قواعد القانون الدولي اإلنساني زمن النزاعات المسلحة 
بحث في ھذا الموضوع إلى ما لوحظ ترجع أھمیة ال: أھمیة البحث في ھذا الموضوع 

ف��ي اآلون��ة األخی��رة م��ن اھتم��ام دول��ي ب��الغ بم��سائل حمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة لإلن��سان    
وخاص��ة زم��ن الن��زاع الم��سلح ال��ذي ن��شب ف��ي العدی��د م��ن دوی��الت ال��شرق األوس��ط       
وخاص�ة ف��ي عق�د الت��سعینیات وم��ا ت�اله مم��ا ق�وى الباع��ث ل��دى للبح�ث ع��ن م��ضمون      

ون الدولي اإلن�ساني الخ�اص بحمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن الن�زاع           وحدود قواعد القان  
المسلح ، یضاف الى م�ا تق�دم اھتم�ام منظم�ات العم�ل الم�دني ال�دولي وخاص�ة اللجن�ة           
الدولیة للصلیب األحمر ، واللجنة الدولیة للھالل األحم�ر بھ�ذا الموض�وع وتجل�ى ھ�ذا             

وما أبرمتھ من معاھدات دولیة فیما صدر عنھا من قرارات وما قامت بھ من أعمال ، 
  . في ھذا الخصوص 

                                                           

اجتماع الخبراء حول تطبیق وفعالیات اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة ف�ي حال�ة ن�زاع              : راجع  ) ١(
  . ١٩٩٢ یولیو ٧-٥ الھاي مسلح

 والتي جاء فیھ�ا ال یعتب�ر الھج�وم    ٨٥من المادة ) ٤(المكونة للفقرة الرئیسیة ) د(راجع الفقرة  ) ٢(
 على الممتلكات الثقافیة انتھاكا جسیما إال بقدر ما یتعلق األمر بما یسفر عنھ من تدمیر 

 .الطبیعي للعالمم المتعلقة بحمایة التراث الثقافي و١٩٧٢راجع اتفاقیة ) ٣(
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ض  لم لبح في   فیعتمد علي التحلیل و التأصیل نظرا لخطورتھ :ما ع منها 

  .ودقتھ في أن واحد ، حتى تحظى الكتابة في ھذا الموضوع بعنایة القارئ الكریم 
 خصص ھذا وقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة عامة عن الموضوع ، ومبحث تمھیدي

لبیان أھمیة قواعد الق�انون ال�دولي اإلن�ساني المتعل�ق بحمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة وم�دى              
  :إمكانیة انطباقھا زمن النزاع  المسلح ، وثالث مباحث رئیسة ھي 

وقد خص�صتھ للبح�ث ف�ي المب�ادئ القانونی�ة العام�ة المتعلق�ة بحمای�ة                 : المبحث األول   
و ما یسمى باألضرار البیئیة التي تصیب البیئة البیئة الطبیعیة زمن النزاع المسلح ، أ

  .الطبیعیة 
فمتعلق بالقواعد القانونیة الخاصة بحمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن          : أما المبحث الثاني    

النزاع المسلح أو ما یسمى بالنظ�ام الق�انوني لحمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن النزاع�ات                   
  المسلحة 

القانونیة الدولیة لحمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن          عن الضوابط   : وأخیرا المبحث الثالث    
النزاعات المسلحة ثم أنھیت ھذا البحث بخاتمة تتضمن الى جانب سرد ما سبق بحثھ      
من موضوعات عددا من النتائج التي توص�لت إلیھ�ا م�ن خ�الل البح�ث ف�ي الموض�وع              

ری�ة  فضال عن عدد من المقترحات التي نود إضافتھا للموضوع حت�ى ت�تم بلورت�ھ كنظ     
  . كاملة في حمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاع المسلح 
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  املبحث التمهيدي

  قواعد القانون الدويل اإلنساني للبيئة ومدى انطباقها 

  زمن النزاعات املسلحة

مجموع�ة القواع�د القانونی�ة      :  یع�رف الق�انون ال�دولي اإلن�ساني للبیئ�ة بأن�ھ                :تمهي  

  "لقة بحمایة البیئة زمن الحرب أو النزاع المسلحالدولیة العرفیة أو التعاھدیة المتع
ویعتم��د ھ��ذا الق��انون فیم��ا ت��ضمن م��ن قواع��د قانونی��ة لحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة زم��ن     

ویعتم��د عل��ى ح��ق األط��راف ف��ي  : المب��دأ األول : الح��رب عل��ى مب��دأین رئی��سیین ھم��ا  
ھ�و  :  الث�اني  الحرب أو النزاع المسلح غي اختیار أسالیب ووسائل القتال ، أما المب�دأ      

مبدأ التناسب فیم�ا ب�ین وس�ائل وأس�لحة القت�ال م�ن ك�ال الط�رفین المتن�ازعین ، وھم�ا                  
  ) ١(مبدآن یعمالن على حمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاع المسلح

ھ��ذا وینتق��ي ھ��ذا الق��انون قواع��ده م��ن جمل��ة م��ن المعاھ��دات الت��ي ح��وت العدی��د م��ن     
لتزام�ات المتقابل�ة ألطرافھ�ا، وس�واء     النصوص الت�ي فرض�ت م�ن خاللھ�ا ع�دد م�ن اال           

أكانت ھذه المعاھدات تحمي البیئة الطبیعی�ة زم�ن الح�رب ب�صفة مباش�رة، أو تف�رض                  
ھذه الحمایة بصفة غیر مباشرة ، وما لحق بھما من بروتوك�والت ح�وت العدی�د  م�ن               

أو القواعد االتفاقیة الخاصة بحظر استخدام تقنیات تدمیر البیئة أو تؤدي إلى تغییرھا 
تؤثر علیھا بالسلب ، ویضاف لھما ع�ددًا م�ن الت�شریعات الوطنی�ة الت�ي ح�وت العدی�د                    

  .من القواعد أو المبادئ القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة زمن النزاع المسلح 
  :ووفقا لما تقدم فقسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین ھما 

  .نطاقھا اإلقلیميالتزام الدول بعدم اإلضرار بالبیئة خارج : المطلب األول 
  . التزام الدول بحمایة البیئة الطبیعیة بوجھ عام : المطلب الثاني 

                                                           

أنط��وان بوفیی��ھ ، حمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة ف��ي فت��رة الن��زاع الم��سلح، بح��ث م��ن ض��من      : أنظ��ر ) ١(
إصدار اللجنة الدولیة لل�صلیب     ) دراسات في القانون الدولي اإلنساني    (مجموعة بحوث بكتاب    

 .م٢٠٠٠األحمر بمصر، طباعة دار المستقبل العربي ، الطبعة األولى ، القاھرة ، 
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  اطب اول

 طا  راردم ا دولزام اا  

ا ط رج  

من المؤكد أن قواعد القانون الدولي اإلن�ساني الت�ي تف�رض عل�ى ال�دول التزام�ا بع�دم             
یعی��ة خ��ارج نطاقھ��ا اإلقلیم��ي یمك��ن إیجازھ��ا ف��ي س��بع قواع��د       اإلض��رار بالبیئ��ة الطب 

  : أساسیة ھي 
لألشخاص العاجزین عن القتال وغی�ر الم�شتركین ب�شكل مباش�ر ف�ي األعم�ال             -١

العدائیة ، ح�ق احت�رام حی�اتھم وس�المتھم البدنی�ة والروحی�ة، ویحم�ي ھ�ؤالء              
 األش���خاص ویع���املون معامل���ة إن���سانیة ف���ي جمی���ع األح���وال دون أي تمیی���ز  

  .مجحف
 . یحظر قتل أو جرح عدو یستسلم أو یصبح عاجزا عن القتال -٢
یجمع الجرحى والمرضى ویعني بھ�م بواس�طة ط�رف الن�زاع ال�ذي یخ�ضعون               -٣

ل��سلطتھ وت��شمل الحمای��ة ك��ذلك أف��راد الخ��دمات الطبی��ة ، والمن��شآت الطبی��ة      
ووس���ائط النق���ل الطب���ي والمھم���ات الطبی���ة ، وتمث���ل ش���ارة ال���صلیب األحم���ر  

 . ألحمر العالمة التي تمنح ھذه الحمایة ویتعین احترامھاوالھالل ا
للمق��اتلین المأس��ورین والم��دنیین ال��ذین یقع��ون تح��ت س��یطرة الط��رف الخ��صم  -٤

احت�رام حی�اتھم وك�رامتھم وحق��وقھم الشخ�صیة ومعتق�داتھم، ویل�زم حم��ایتھم       
من أي عمل من أعمال العنف أو األعمال االنتقامیة، ومن حقھم تبادل األنباء 

 .  عائالتھم وتلقى طرود اإلعانةمع
یتمتع جمیع األشخاص بالضمانات الق�ضائیة األساس�یة ، وال یع�د أي ش�خص                -٥

م��سئوال ع��ن عم��ل ل��م یقترف��ھ وال یع��رض أح��د للتع��ذیب الب��دني أو العقل��ي أو   
 . العقوبات البدنیة ، أو المعاملة الفظة أو المھینة

طل�ق ف�ي اختی�ار ط�رق     لیس ألطراف الن�زاع أو أف�راد قواتھ�ا الم�سلحة ح�ق م        -٦
وأسالیب الحرب ویحظر استخدام األسلحة أو أسالیب الحرب التي م�ن ش�أنھا             

 . إحداث خسائر ال مبرر لھا أو أالمًا مفرطة
یتعین عل�ى أط�راف الن�زاع ف�ي جمی�ع األوق�ات التمیی�ز ب�ین ال�سكان الم�دنیین               -٧

ج�وز أن  والمقاتلین على نحو یقى ال�سكان الم�دنیین واألعی�ان المدنی�ة ، وال ی              
 یكون السكان المدنیون بوصفھم ھذا وكذا األشخاص المدنیون محال للھجوم 

وإل���ى جان���ب القواع���د )  ١(، وتق���صر الھجم���ات عل���ى األھ���داف الع���سكریة فح���سب  

                                                           

القواع��د األساس��یة التفاقی��ات جنی��ف وبرتوكولیھ��ا اإلض��افیین ، الطبع��ة الرابع��ة ن��شر        : أنظ��ر ) ١(
ولمزی�د م�ن التفاص��یل ح�ول االلت��زام     ٩ ، ص١٩٩٩ولی��ة لل�صلیب األحم��ر ،  وإص�دار اللجن�ة الد  

صالح محمد محمود بدر الدین ، االلت�زام ال�دولي   / د.أ: الدولي لحمایة البیئة الطبیعیة من التلوث  
حمایة البیئة منن التلوث في ضوء قواعد القانون الدولي للبیئة وقرارات وتوص�یات المنظم�ات       ب

  . م٢٠٠٦لنھضة العربیة القاھرة ، الدولیة ، الطبعة األولى ، دار ا
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األساس��یة ال��سالف اإلش��ارة إلیھ��ا ، ھن��اك ع��دد م��ن القواع��د القانونی��ة الت��ي تتعل��ق       
 القت��ال أو عن��د س��یر العملی��ات   ب��سلوك ال��دول تج��اه البیئ��ة الطبیعی��ة وخاص��ة أثن��اء    

 : العدائیة عموما منھا مثال 
القواع��د الخاص��ة بحمای��ة الممتلك��ات واألعی��ان الثقافی��ة أثن��اء س��یر العملی��ات        -١

  . العدائیة في الحرب البریة
القواعد الملزمة للمتحاربین في الحرب البحریة بوجوب اتباع مسلك معین في            -٢

 ).١(حرب الغواصات
ایة البیئة الطبیعیة من مسلك المقاتلین في الحرب الجویة      القواعد الخاصة بحم   -٣

 ) ٢(رغم عدم اعتمادھا كقواعد قانونیة ملزمة 
القواعد الخاصة بحالة الحیاد وحقوق وواجباتھ المحای�دین والمتح�اربین أثن�اء             -٤

 ) ٣(القتال في الحرب البریة أو الحرب البحریة 
ل�ضارة بالبیئ�ة الطبیعی�ة أثن�اء        القواعد المتعلقة بحظر استعمال بعض القذائف ا       -٥

 : الحرب مثل 
الرصاص القابل لالنتشار أو التمدد في جسم اإلنسان بسھولة والذي یح�دث               - أ

  ) ٤(نوعا من األضرار التي ال مبرر لھا 
 ) ٥(ألغام التماس البحریة األوتوماتیكیة   - ب
  ) ٦( الغازات الخانقة والسامة وما شابھھا والوسائل الجرثومیة في الحرب-ج
 مجموع��ة األعم���ال الت��ي یترت���ب عل��ى اس���تخدامھا التغیی��ر ف���ي البیئ��ة الطبیعی���ة      -د

  ) ٧(ألغراض عسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرى 
  ) ٨( الشظایا التي ال یمكن الكشف عنھا-ھـ
  ) ٩( األلغام بمختلف أنواعھا والشراك الخداعیة والوسائل األخرى -و
  )١٠( استعمال القنابل الحارقة -ز

                                                           

 ٢٢راجع القواعد الخاصة بحرب الغواص�ات ف�ي الج�زء الراب�ع م�ن معاھ�دة لن�دن المبرم�ة ف�ي            ) ١(
 .١٩٣٦ نوفمبر ٦  وتلك المبرمة في١٩٣٠ابریل 

 الم��ؤتمر الث��اني  ١٩٢٢أعم��ال م��ؤتمر الھ��اي المنعق��د ف��ي دی��سمبر ك��انون األول ع��ام     :راج��ع ) ٢(
 .١٩٢٣المنعقد في شباط فبرایر 

اتفاقیتا الھاي بشأن حقوق وواجب�ات ال�دول المحای�دة ف�ي الح�رب البحری�ة ، الھ�اي ف�ي                : أنظر  ) ٣(
 ٢٠اي ب��شأن الحی��اد البح��ري ، ھافان��ا ف��ي     ، واتفاقی��ة الھ�� ١٩٠٧ أكت��وبر ، ت��شرین األول  ١٨

 . ١٩٢٨فبرایر 
 .م١٨٩٩ یولیھ ٢٩اتفاقیة الھاي والصادرة في : راجع ) ٤(
 .م١٩٠٧ أكتوبر ، تشرین األول ١٨اتفاقیة الھاي المؤرخة في ) ٥(
 ١٩٢٥ یونیو ١٧اتفاقیة جنیف المؤرخة في : أنظر ) ٦(
 .١٩٧٦ر دیسمب١٠اتفاقیة جنیف النافذة منذ : أنظر ) ٧(
 .١٩٨٠أكتوبر ١٠ جنیف في –البرتوكول األول : أنظر ) ٨(
 .١٩٩٦ مایو أیار ٣المجرم بموجب البرتوكول الثاني بصیاغتھ المعدلة في : أنظر ) ٩(
 ١٩٨٠أكتوبر ١٠بروتوكول جنیف ) ١٠(
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  ) ١(حة الالزر المعمیة  أسل-ر
  ) ٢( استعمال األسلحة الكیمیائیة وتطویرھا وتخزینھا واستحداثھا -ن

تلك ھي أھم القواعد القانونیة التي حددت على أساسھا مسئولیة الدولة عند اإلضرار    
بالبیئ��ة الطبیعی��ة خ��ارج نطاقھ��ا اإلقلیم��ي ف��ي زم��ن الح��روب أو النزاع��ات الم��سلحة ،  

لكیفی�ة األض�رار بالبیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن الح�رب، یج�ب أن نب�ین         ولكن قب�ل أن نت�صدى      
  :كیفیة تحدید المجال اإلقلیمي للدولة ، وھو ما نبحثھ في الجزئیة التالیة 

م��ن المؤك��د أن إقل��یم الدول��ة ی��شمل  : كیفی��ة تحدی��د المج��ال اإلقلیم��ي للدول��ة   -٥
  ) ٣(یاه البقعة الیابسة وما یعلوھا من قضاء وما یحیط بھا أو یتخللھا من م

ویعد االقلیم من أھم عناصر الدولة ألن الدولة تمارس علی�ھ مظ�اھر س�لطاتھا الثالث�ة                 
كنتیجة منطقیة لتمتعھا بالشخصیة القانونیة الدولیة ھذا ویتحدد إقلیم الدولة بعدد من 

  : الوسائل أو األسالیب أھمھا 
د م��ن  التحدی��د الق��انوني إلقل��یم الدول��ة وھ��و ال��ذي ی��تم م��ن خ��الل إب��رام ع��د           -١

االتفاقیات الدولیة ثنائیة كانت أم جماعة ، ویستوي في ذلك الدول المتج�اورة             
أو غی��ر المتج��اورة جغرافی��ا وغالب��ا م��ا تنط��وي ھ��ذه االتفاقی��ات عل��ى خ��رائط     

  .جغرافیة لتحدید ھذه الحدود بصورة واضحة 
أسلوب التحدید الطبیعي الذي یعتم�د عل�ى الظ�واھر الطبیعی�ة الت�ي تف�صل ب�ین              -٢

 . المتجاورة كالجبال واألنھار والبحیرات الدول
ویعتمد ھذا التحدید ف�ي الغال�ب عل�ى وض�ع العدی�د             : أسلوب التحدید الصناعي     -٣

من العالمات الصناعیة كالشواخص أو األعمدة الخرس�انیة الت�ي یعتم�د علیھ�ا              
 .لضبط الحدود 

السل ومن الظواھر الطبیعی�ة ال�س  : التحدید الذي یعتمد على الظواھر الطبیعیة   -٤
الجبلی��ة ، واألنھ��ار والكثب��ان الرملی��ة ، والبح��ار والمحیط��ات أحیان��ا غالب��ا م��ا    

 .تكون ھي خط حدود یفصل بین دولتین أو أكثر 
ومن أمثل�ة ال�دول ذات الح�دود الطبیعی�ة جمھوری�ة م�صر العربی�ة  والت�ي یح�دھا م�ن                       

  .الشرق البحر األحمر ومن الشمال البحر األبیض المتوسط 
: وھو أسلوب یعتمد على العدید من الضوابط اإلداری�ة مث�ل    : اري  التحدید اإلد  -٥

نق��اط الب��ولیس ، ومكات��ب الجم��ارك ، ومكات��ب ال��صحة ، واألس��الك  ال��شائكة     
  .والشواخص أو القوائم الخرسانیة

وفي حالة انع�دام الظ�واھر الطبیعی�ة ، وعج�ز ال�دول  ع�ن وض�ع ش�واخص أو             -٦
مي للحدود من خ�الل رس�م خط�وط      قوائم خرسانیة تعتمد الدول على تحدید وھ      

                                                           

 .١٩٩٥ أكتوبر ١٣البرتوكول الرابع فیینا ) ١(
 ین�ایر  ١٣ین واستخدام األس�لحة الكیمیائی�ة ،        اتفاقیة باریس بشأن وضع استحداث وضع وتخز      ) ٢(

 ١٩٩٣كانون الثاني ، 
، ٢٠١١/ ٢٠١٠رجب عب�د الم�نعم مت�ولي ، الق�انون ال�دولي الع�ام ، الطبع�ة األول�ى                 / د: أنظر  ) ٣(

 ٢٥٥دار النھضة العربیة ، القاھرة ص
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 )١(طول وعرض وھمیة 
 ھذا والكتساب الدول للسیادة على إقلیمھا أسباب عدیدة كاالستیالء أو وض�ع الی�د أو               
الحیازة ، والتنازل ، والتقادم ، وإضافة الملحقات ، والفتح ، فإن لفقد الدولة لل�سیادة       

 عل��ى االقل��یم ھ��ي نف��سھا  عل��ى إقلیمھ��ا أس��باب أی��ضا ، وتعتب��ر أس��باب ك��سب ال��سیادة  
 أسباب فقد السیادة على االقلیم ، 

إذن أن المجال المحجوز للدولة ھو مقدار ما تمارسھ الدولة من مظاھر السیادة عل�ى         
إقلیمھا وعلى شعبھا الذین یقطنون ھذا اإلقلیم ، بحیث ال یجوز للدولة إن تتجاوز ھذا 

مثل مسلكھا خطأ ما یستوجب إث�ارة    النظام وإال خضعت لقواعد المسئولیة الدولیة إن        
  ) ٢(دعوى المسئولیة الدولیة ضدھا

بيعة     ل  وفقا التفاقیة جنیف بشأن حمایة األشخاص المدنیین وقت   :لمقص بالبيئة 

الح��رب ف��إن الم��ساحات الخ��ضراء والمن��اطق ال��سكانیة والمب��اني والمن��شات لخاص��ة      
ة وفي ھ�ذه المب�اني والمن�شآت    والحكومیة وكذا األشخاص الموجودون في إقلیم الدول 

ھ�م البیئ��ة الطبیعی�ة الت��ي تن�سحب علیھ��ا الحمای��ة القانونی�ة الدولی��ة الت�ي ن��ص علیھ��ا      
  ) ٣(القانون الدولي اإلنساني 

ولق�د أل��زم الق�انون ال��دولي اإلن��ساني ال�دول المتحارب��ة بحمای��ة البیئ�ة الطبیعی��ة وع��دم     
ة للقت�ال ، وك�ذا حظ�ر اس�تخدام          اإلضرار بھا من خالل استخدام وسائل وأس�الیب معین�         

تقنی��ات التغیی��ر ف��ي البیئ��ة ألغ��راض ع��سكریة أو أی��ة أغ��راض عدائی��ة أخ��رى ، حی��ث  
  :نصت المادة األولى منھا على أن 

تتعھد كل دولة طرف في ھذه االتفاقیة بع�دم اس�تخدام تقنی�ات التغیی�ر ف�ي البیئ�ة         -١
یدة ألغراض عسكریة أو    ذات اآلثار الواسعة االنتشار أو الطویلة البقاء أو الشد        

ألیة أألغراض عدائیة أخرى كوسیلة إللحاق الدمار أو الخسائر أو اإلضرار بأیة 
  دولة طرف أخرى 

تتعھد كل دولة طرف في ھذه االتفاقیة بأال تساعد أو تشجع أو تحض أی�ة دول�ة              -٢
أو مجموعة من الدول ، أو أی�ة منظم�ة دولی�ة عل�ى االض�طالع بأن�شطة مناخی�ة              

 .من ھذه المادة١قرة ألحكام الف
ھذا وقد عرفت ھذه االتفاقیة التغییرات التي تجریھا الدول في البیئة بغرض اإلض�رار      
أو إلحاق الخسائر بدولة أخرى ، والتي ت�دخل ض�من نط�اق الحظ�ر ال�ذي ن�صت علی�ھ            

أی�ة تقنی�ة   :  یقصد بعبارة تقنیات التغیی�ر ف�ي البیئ�ة   ٢ھذه االتفاقیة ، فقالت في المادة  
 تغیی��ر ع��ن طری��ق الت��أثیر المتعم��د ف��ي العملی��ات الطبیعی��ة ف��ي دینامی��ة الك��رة   إلح��داث

) البیوت��ا(األرض��یة أو تركیبھ��ا أو ت��شكیلھا بم��ا ف��ي ذل��ك مجموع��ات أحیائھ��ا المحمی��ة  
                                                           

 ٢٥٦، ص رجب عبد المنعم متولي ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق / د: أنظر ) ١(
على رضا عبد الرحمن رضا، مبدأ االختصاص أو المجال المحجوز / المستشار الدكتور   : أنظر  ) ٢(

 للدولة في ظل التنظیم الدولي المعاصر ، المرجع السابق
 وھي الخاصة ١٩٤٩ أغسطس لعام ١٢وھذه االتفاقیة ھي اتفاقیة جنیف الرابعة المؤرخة في         ) ٣(

 .  الحرب ، وبروتوكولھا األولبحمایة السكان المدنیین وقت
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وغالفھا الصخري وغالفھا المائي وغالفھا الج�وي أو ف�ي دینامی�ة الف�ضاء الخ�ارجي           
 االتفاقیة سالفة الذكر من حظ�ر إج�راء   ومن المؤكد أن غرض" أو تركیبة أو تشكیلھ   

أیة تغییرات في البیئة الطبیع�ة ق�د ی�نجم عنھ�ا أث�ارا ض�ارة أو تغیی�رات خط�رة ب�سبب                     
اس��تخدام األس��لحة التكنولوجی���ة المتط��ورة ألغ���راض عدائی��ة أو ض���ارة ھ��و تحقی���ق      
االس��تقرار وحف��ظ ال��سلم واألم��ن ال��دولیین ،كم��ا ج��اء ف��ي دیباج��ة االتفاقی��ة ف��ي الفق��رة 

وإذ ت��درك أن اس��تخدام تقنی��ات   : أن ال��دول األط��راف ف��ي ھ��ذه االتفاقی��ة    " لخام��سة ا
التغیی��ر ف��ي البیئ��ة لألغ��راض ال��سلمیة ق��د یح��سن العالق��ة المتبادل��ة م��ا ب��ین اإلن��سان     
والطبیعة ، ویسھم في صون البیئة وتح�سینھا ل�صالح األجی�ال الحالی�ة والقادم�ة، وإذ       

التقنی�ات ألغ�راض ع�سكریة أو ألی�ة أغ�راض           تعترف مع ذلك بأن اس�تخدام مث�ل ھ�ذه           
  .عدائیة أخرى قد تكون لھا أثار بالغة الضرر على رفاھیة اإلنسان 

ورغبة منھا في فرض حظر فعال عل�ى اس�تخدام تقنی�ات التغیی�ر ف�ي البیئ�ة ألغ�راض                    
ع��سكریة أو ألی��ة أغ��راض عدائی��ة أخ��رى بغی��ة الق��ضاء عل��ى م��ا ینط��وي علی��ھ ھ��ذا      

على البشریة وتأكیدا لعزمھا عل�ى العم�ل ف�ي س�بیل تحقی�ق ھ�ذا       االستخدام من أخطار   
الھدف ، ورغبة منھا أیضا في اإلسھام في دعم الثق�ة ب�ین األم�م وف�ي زی�ادة تح�سین              

  ) ١)(الحالة الدولیة وفقا لمقاصد میثاق األمم المتحدة ومبادئھ 
ي لحق�وق   إذا كانت ال�دول ملتزم�ة ب�صفة عام�ة وفق�ا للق�انون ال�دول               : وختاما نتساءل   

اإلنسان بعدم اإلضرار بالبیئة الطبیعیة خارج نطاقھا اإلقلیم�ي ، لك�ن ق�د یب�دو أن ھ�ذا            
االلتزام محدد النطاق ، األمر الذي یثیر التساؤل من جدید حول ما م�دى الت�زام ال�دول         

  بحمایة البیئة الطبیعیة بوجھ عام ؟
  : وھذا ما نبحثھ في المطلب الثاني 

ب اطا  

  م ادو  ا اط و مازا

یلتزم المجتمع الدولي بصفة عامة بحمایة البیئة الطبیعیة وع�دم اإلض�رار بھ�ا ب�صفة                
عامة من خالل ما تقوم بھ الدول من أنشطة غیر عسكریة أو عسكریة یترت�ب علیھ�ا                 

  .أیة أضرار بالبیئة الطبیعیة بوجھ عام
ل بوج�ھ ع�ام بع�دم اس�تخدام أی�ة أس�لحة أو تقنی�ات ،               وترتیبا على ما تق�دم تلت�زم ال�دو        

للتغییر في البیئة ، ولم یقف عند األنشطة االیجابیة التي تقوم بھا الدولة فھناك نشاط 
سلبي مفاده امتناع الدولة عن مساعدة أو تشجیع أیة دولة او مجموعة من الدول أو      

  ) ٢( الوارد في االتفاقیة في أیة منظمة دولیة على القیام بأیة أنشطة مخالفة للخطر

                                                           

اتفاقی��ة حظ��ر اس��تخدام تقنی��ات التغیی��ر ف��ي البیئ��ة ألغ��راض ع��سكریة أو ألی��ة أغ��راض  : راج��ع ) ١(
  .عدائیة أخرى والسالف اإلشارة إلیھا من قبل

 . م١٩٧٢ یونیو ١٦في استكھولم في إعالن مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة الذي أقر : وكذلك 
من اتفاقیة حظر اس�تخدام آی�ة تقنی�ات التغیی�ر ف�ي البیئ�ة ألغ�راض ع�سكریة أو                    / األولى  المادة  ) ٢(

 ألیة أغراض عدائیة أخرى 



 - ٣٢٤١ -

وھذا التزام یحظر على الدول عند استخدام أسلحة ذات تقنیة عالیة حتى ولو بغ�رض                
إلحاق خسائر أو أكبر ق�در م�ن األض�رار بالخ�صم ب�أال ت�ضر بالبیئ�ة بوج�ھ ع�ام أو أن                   
تلحق بھا أثارا ضارة طویلة ، وباإلضافة إلى ما تقدم تلت�زم ك�ل ال�دول بع�دم م�ساعدة                 

ول�ة تق�وم بمث�ل ھ�ذه األن�شطة وأی�ا ك�ان الغ�رض م�ن اس�تخدامھا حت�ى ول�و ك�ان               أیة د 
  .بغرض اإلضرار بالعدو أو إلحاق أكبر قدر من الخسائر بھ 

ھ��ذا وق��د عرف��ت الم��ادة الثانی��ة م��ن نف��س االتفاقی��ة التغیی��رات البیئی��ة والت��ي تح��دث       
ت تقنی��ة عالی��ة أض�رارا بالبیئ��ة بأنھ��ا تل��ك التغیی��رات الناجم��ة ع��ن اس��تخدام أس��لحة ذا 

یترت��ب علیھ��ا التغیی��ر الج��دي ف��ي البیئ��ة الطبیعی��ة أو دینامیكی��ة الك��رة األرض��یة أو         
تركیبھا أو تشكیلھا أو غیر ذلك من أوجھ اإلضرار ، كاالضرار بأحیائھ�ا ، أو غالفھ�ا                 
الصخري أو الغ�الف الم�ائي ، وك�ذلك االض�رار بتركیب�ة الف�ضاء الخ�ارجي أو ت�شكیلھ                   

)١ (  
لخطر الوارد في االتفاقیة سالفة الذكر ، إال أن ھذا الخطر ال یحول دون ورغم عموم ا

التغیی�ر ال�ذي تق�وم ب�ھ ال�دول والمنظم��ات الدولی�ة لألغ�راض ال�سلمیة ب�شرط التع��اون          
الفعال بین الدول من خالل ن�شر وتب�ادل المعلوم�ات فیم�ا ب�ین ھ�ذه ال�دول والمنظم�ات                

ي والمعی�شي م�ن أج�ل الوص�ول إل�ى بیئ�ة            من أجل التعاون االقت�صادي والتب�ادل العلم�        
نظیفة ومن أجل تحقیق التعاون المتبادل ف�ي ھ�ذا المج�ال لتحقی�ق األغ�راض ال�سلمیة              

)٢ (  
وتلتزم بقیة الدول بعدم القیام بأیة أعمال حتى ولو كانت الزمة إلجراءاتھا الدستوریة 

  ) ٣(متى كانت تضر بالبیئة الطبیعیة 
قیام الدول�ة بالت�شاور والتع�اون ف�ي إط�ار      : عاتق الدول ومن االلتزامات الواقعة على    

األمم المتحدة وف�ي ض�وء میثاقھ�ا م�ن أج�ل      : المنظمات الدولیة وخاصة المنظمة األم      
ویقع على عاتق الدول�ة  ) ٤(حل جمیع المشكالت الناجمة عن انتھاكات البیئة الطبیعیة 

ح�د خبرائھ�ا ف�ي لجن�ة الخب�راء      كتطبیق لالتفاقیة وتنفیذا اللتزامھا ال�سابقة اإلس�ھام بأ   
إح�دى ال�دول    : التي تشكل لحل مشكلة ما قدمت بشأن انتھاك البیئة الطبیعیة من قب�ل              

أو المنظم��ات الدولی��ة ، والت��ي لھ��ا إی��داع تقری��ر بم��ا توص��لت إلی��ھ واج��ب النف��اذ عل��ى  
  ) ٥(أرض الواقع 

ن اإلج�راءات  كما تلتزم كل دولة وفق�ا لدس�تورھا ال�وطني باتخ�اذ م�ا ت�راه ض�روریا م�                   
وفق��ا ألوض��اعھا الدس��توریة لمن��ع وق��وع أی��ة مخالف��ات لاللتزام��ات الت��ي ن��صت علیھ��ا 

  ) ٦(االتفاقیة من قبل خصوصا في المناطق الواقعة تحت والیتھا أو سلطانھا الوطني 

                                                           

 .المادة الثانیة من االتفاقیة بعالیھ) ١(
 . المادة الثالثة من االتفاقیة سالفة الذكر: أنظر ) ٢(
 .  من االتفاقیة سالفة الذكر٣م: أنظر ) ٣(
  الذكرنفس المادة سالفة) ٤(
 من االتفاقیة ) ٤(المادة ) ٥(
 من االتفاقیة ) ٥(المادة ) ٦(
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وفي جمیع األحوال تلتزم الدول األطراف في االتف�اق الخاص�ة بالمحافظ�ة عل�ى البیئ�ة             
تخدام التقنیات العسكریة المتقدم�ة والت�ي ق�د ت�ؤدي إل�ى التغیی�ر        الطبیعیة من خالل اس   

غیر المبرر فیھا بالتشاور حول أیة شكوى تقدم لھذا الغرض ، ولھا في سبیل حل أیة 
مشكلة بیئیة بناء على شكوى إحدى الدول أن تدعوا إح�دى اللج�ان االست�شاریة الت�ي            

تقریرا برأیھا كل ذل�ك تح�ت إش�راف    تمثل فیھا الدولة نفسھا بخبیر ، والتي لھا إبداع          
  ) ١(األمم المتحدة وفقا ألحكام میثاقھا 

وم��ن االلتزام��ات الدولی��ة الواقع��ة عل��ى ال��دول م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى البیئ��ة الطبیعی��ة   
االلت��زام ال��دولي المف��روض عل��ى ال��دول ب��شأن حظ��را أو تقیی��د   : وع��دم اإلض��رار بھ��ا 

ھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر والتي  استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبار     
یترت�ب علیھ�ا اإلض�رار بالبیئ��ة بوج�ھ ع�ام وفق�ا التفاقی��ة جنی�ف ب�شأن حظ�ر أو تقیی��د          
اس��تعمال أس��لحة تقلیدی��ة معین��ة یمك��ن اعتبارھ��ا مفرط��ة ال��ضرر أو ع��شوائیة األث��ر       

 ، والتي حظرت على ال�دول  ١٩٨٠ أكتوبر تشرین األول  ١٠والمبرمة في جنیف في     
خدام أسالیب أو وسائل حربیة یقصد بھا أو یتوقع منھا أن تلحق بالبیئة الطبیعی�ة             است

ومن ذلك أیضا تلتزم ال�دول  )  ٢(أضرارا واسعة النطاق  وطویلة األجل وشدیدة األثر        
بع��دم اس��تخدام  األلغ��ام واألش��راك الخداعی��ة والنب��ائط األخ��رى الت��ي ت��ضرر بالبیئ��ة         

  .یر مباشرةالطبیعیة سواء بصفة مباشرة أو غ
وھذا االلتزام یعن�ي من�ع جمی�ع ال�دول ف�ي حروبھ�ا ب�صفة عام�ة م�ن اس�تخدام األلغ�ام                        
بمختلف أنواعھا ، واألشراك الخداعیة التي تستخدمھا الدول لتضلیل العدو لمنعھ من          
الوصول إلى األھداف اإلستراتیجیة والمواقع المؤثرة، وأی�ضا النب�ائط األخ�رى والت�ي              

  .ى والذخائر التي تستخدم أیضا في الخروب تشمل األسلحة األخر
حیث تلت�زم ك�ل دول�ة ط�رف ف�ي ھ�ذا  البروتوك�ول ب�اال ت�ستخدم األلغ�ام وان عل�ي ك�ل                  
دولة طرف في البروتوك�ول ع�دم اس�تخدام مث�ل ھ�ذه األلغ�ام أو األش�راك الخداعی�ة أو                
 غیرھ��ا م��ن النب��ائط األخ��رى مت��ى كان��ت تح��دث أالم��ا أو أض��رارا ال مب��رر لھ��ا ، أو         

توجیھھ��ا لل��سكان الم��دنیین أو األعی��ان المدنی��ة س��واء عن��د الھج��وم أو ال��دفاع ، وف��ي  
جمی��ع األح��وال یحظ��ر االس��تخدام الع��شوائي لمث��ل ھ��ذه األس��لحة بعی��دا ع��ن األھ��داف      

  ) ٣(واألغراض العسكریة 
وفي سبیل تنفیذ الدول األطراف في البروتوكول المشار إلیھ سلفا نلتزم بأن تجمع كل 

ت عما تستخدمھ من ألغام مباشرة أو مبثوثة عن بعد وكذا الشراك الخداعی�ة       المعلوما
في سجل یعد لذلك تحتفظ ھي نفسھا بنسخة منھ ، وفضال ع�ن ھ�ذا تلت�زم ھ�ذه ال�دول         

                                                           

اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمك�ن اعتبارھ�ا مفرط�ة ال�ضرر أو             : راجع  ) ١(
 عشوائیة األثر 

رى البرتوكول الخاص بحظر أو تقیید استعمال األلغام وال�شراك الخداعی�ة والثب�ائط األخ�           : أنظر  ) ٢(
 رتوكول الثاني بصیغتھ المعدلة والب

 م��ن برتوك��ول حظ��ر أو تقیی��د األلغ��ام وال��شراك الخداعی��ة والثب��ائط األخ��رى        ٣الم��ادة : أنظ��ر ) ٣(
 .١٩٩٦ مایو أیار ٣والموقع في 
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برسم خرائط واضحة لھذه األلغام وكذا الشراك الخداعیة حتى یسھل تجنبھا أو یسھل    
في التعاون والتشاور فیما بینھا ب�صورة      إزالتھا بعد الحرب ، وعلى الدول االستمرار        

  ) ١(ثنائیة أو باالشتراك مع األمم المتحدة من أجل إزالة ھذه األلغام فیما بعد 
ومما ھو جدیر بالذكر أن المرف�ق الث�اني لھ�ذا البروتوك�ول ت�ضمن تف�صیال فری�دا م�ن            

طق نوع��ھ لعملی��ة ت��سجیل األلغ��ام غی��ر المبثوث��ة ع��ن بع��د ، وحق��ول األلغ��ام، والمن��ا       
الملغوم��ة ، واألش��راك الخداعی��ة والثب��ائط األخ��رى فأوج��ب عل��ى ال��دول تحدی��د حق��ول   
األلغام واالشراك الخداعیة تحدیدا دقیقا بالنسبة إلى إحداثیات نقطت�ین م�رجعتین عل�ى         
األق��ل واألبع��اد التقدیری��ة للمنطق��ة الت��ي تحت��وي ھ��ذه األس��لحة بالن��سبة لھ��ذه النق��اط       

  )المرفق الثانيالبند األول من ( المرجعیة 
 تلت��زم ال��دول بإع��داد خ��رائط ورس��ومات توض��یحیة أو س��جالت خاص��ة تب��ین بطری��ق  -٢

واض��ح موق��ع حق��ول األلغ��ام والمن��اطق الملغوم��ة واألش��راك الخداعی��ة بطریق��ة     
تستند ال�ى نق�اط مرجعی�ة بحی�ث تحت�وي ھ�ذه ال�سجالت عل�ى محیطاتھ�ا وم�داھا                     

  )البند الثاني من المرفق الثاني(
ل عملی���ة إزال���ة األلغ���ام واالش���راك الخداعی���ة یج���ب أن تحت���وي    ألج���ل ت���سھی  -٣

السجالت والخرائط على معلومات دقیقة عن نوع األس�لحة المن�صوبة وكمیاتھ�ا            
وعددھا وطریقة زرعھا ون�وع الفتی�ل الم�ستخدم وم�دة مفعولھ�ا وت�اریخ ووق�ت            
ن�صبھا ، وكاف�ة المعلوم�ات الدقیق��ة ع�ن حق�ول األلغ�ام وموق��ع ك�ل لغ�م ووص��فھ         

ذا موق��ع ك��ل األش��راك الخداعی��ة  ت��ستلزم عملی��ة اإلزال��ة الدقیق��ة ك��ذلك بی��ان   وك��
الموقع المقدر والمساحات المق�دورة واح�داثیات نق�اط مرجعی�ة ، ونق�اط الزوای�ا                 
عادة ، ویجب التثب�ت منھ�ا ووض�ع عالم�ات تقاطعھ�ا عل�ى األرض مت�ى أمك�ن ،             

ت�اریخ ووق�ت ن�صبھا      ویجب التثبت من العدد الكلي لأللغام المن�صوبة ونوعھ�ا و          
، ویج�ب أن  ) . م�ن المرف�ق الث�اني      ٣/البن�د ب  (والفترات الزمنیة للتدمیر الذاتي     

یح��تفظ بن��سخ م��ن ال��سجالت والخ��رائط ل��دى م��ستوى م��ن القی��ادة ك��اف ل��ضمان    
  ) .بند ج من المرفق الثاني(سالمتھا إلى أقصى حد ممكن 

 البروتوكول ما لم تك�ن علیھ�ا        وأخیرا یحظر استخدام األلغام المنتجة بعد بدء نفاذ ھذا        
عالم��ات باللغ��ة اإلنجلیزی��ة أو باللغ��ة أو اللغ��ات الوطنی��ة ذات ال��صلة بحی��ث تت��ضمن      

  : المعلومان التالیة 
  .اسم بلد المنشأ  -١
 .شھر وسنة اإلنتاج -٢
الرقم المسلسل أو رقم دفعة اإلنتاج ، ویج�ب أن تك�ون العالم�ات واض�حة        -٣

البند  د ( اآلثار البیئیة قدر اإلمكان      للعیان وسھلة القراءة ومعبرة وتقاوم    
 ) .من المرفق الثاني

ویضاف الى ما تقدم فقد تضمن المرفق الثاني عددًا من المواصفات الخاصة بالقابلیة        
للكشف ، ومواصفات بشأن الت�دمیر ال�ذاتي والتمیی�ز ال�ذاتي ، وك�ذا العالم�ات الدولی�ة           

                                                           

 . من االتفاق١٤نص المادة : أنظر ) ١(
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  ) ١) (د من المرفق الثاني للبروتوكول راجع البند (قول األلغام والمناطق الملغومة لح
ھذا وتلتزم الدول إلى جانب ما سبق بعدم استعمال األسلحة المحرقة والتي تؤدي إلى      
تدمیر البیئة الطبیعیة فضال عن الفتك ببني اإلنسان ، فھناك بروتوكول بشأن حظر أو 

 أكت�وبر  ١٠ف تقیید استعمال األسلحة المحرقة وھو البرتوكول الثالث الموقع في جنی      
األول����ى خاص����ة بتع����اریف : م وال����ذي ح����وى م����ادتین فق����ط  ١٩٨٠ت����شرین األول / 

بأنھا كل أسلحة أو ذخیرة " حیث عرفت األسلحة المحرقة     : لمصطلحات البروتوكول   
مصممة على أنھا تؤدي إلى إشعال النار في األشیاء أو إصابة األش�خاص بج�روح أو       

  )  من البرتوكول ١/ أ( ة الحرارةمن اللھب أوارتفاع درجتؤدي إلى مزید 
وق��د تأخ��ذ األس��لحة وال��ذخائر المحرق��ة ش��كل الق��ذائف وال��صواریخ والقناب��ل الیدوی��ة     
واأللغام ، وعرفت ھذه المادة األشخاص المدنیون بأنھم كل تجمع بشري للمدنیین في 

د الق��رى واألحی��اء المختلف��ة ، وعرف��ت األعی��ان المدنی��ة بأنھ��ا ك��ل األعی��ان الت��ي ال تع��  
أھدافا عسكریة ، ألنھ�ا الزم�ت ال�دول بأخ�ذ كاف�ة احتیاطیاتھ�ا ف�ي ذل�ك لمن�ع اإلض�رار                

  ، باألشخاص واألعیان المدنیة تحت أي ظرف من الظروف 
أما المادة الثانیة من البروتوكول فقد وضعت نظاما قانونیا لحمایة المدنیین واألعیان            

ر أو التزام��ات تراعیھ��ا وإال  المدنی��ة عن��دما الزم��ت ال��دول المحارب��ة بأربع��ة مح��ازی      
  :تعرضت للمسئولیة الدولیة وھي 

یحظر في جمیع الظروف جعل السكان المدنیین بصفتھم ھذه أو المدنیین             -١
  .فرادى أو األعیان المدنیة محل ھجوم باألسلحة المحرقة 

یحظر في جمیع الظروف جعل أي ھدف عسكري یقع داخل تجمع مدنیین    -٢
 .لق من الجو ھدفا لھجوم أسلحة محرقة تط

یحظر كذلك جعل أي ھدف عسكري یقع داخل تجمع مدنیین ھ�دفا لھج�وم               -٣
أس��لحة محرق��ة غی��ر تل��ك الت��ي تطل��ق م��ن الج��و إال ح��ین یك��ون الھ��دف        
العسكري واضح االنفصال ع�ن تجم�ع الم�دنیین وتك�ون ق�د اتخ�ذت جمی�ع              
االحتیاطات المستطاعة كما تقصر اآلثار المحرقة عل�ى الھ�دف الع�سكري            

دى ویخلف إلى الحدود الدنیا في أیة ح�ال م�ا ق�د ی�نجم عنھ�ا عرض�ا         ویتفا
م���ن وق���وع خ���سائر ف���ي أرواح الم���دنیین أو إص���ابتھم بج���روح أو تل���ف   

 .األعیان المدنیة 
یحظر أن تجعل الغاب�ات وغیرھ�ا م�ن أن�واع الك�ساء النب�اتي ھ�دفا لھج�وم                -٤

اء أو بأسلحة محرقة إال حین تستخدم ھذه العناصر الطبیعیة لستر أو اخف    
تمویھ محاربین أو أھدافا عسكریة أخرى أو حین تكون ھي نفسھا أھدافا 

                                                           

قی��ات الھ��اي وبع��ض  مجموع��ة اتفا(الق��انون ال��دولي المتعل��ق ب��سیر العملی��ات العدائی��ة  : راج��ع ) ١(
ولمزید م�ن التفاص�یل   ة الدولیة للصلیب األحمر ، جنیف المعاھدات األخرى ، إصدار ونشر اللجن 

  : حول االلتزام الدولي بحمایة البیئة الطبیعیة من التلوث 
ص��الح محم��د محم��ود ب��در ال��دین ، االلت��زام ال��دولي بحمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث ، مرج��ع  / د.أ: أنظ��ر 

 . ٤٠لى  إ٢٥سابق ، ص
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 ) ١(عسكریة 
وف��ي س��بیل حمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة تلت��زم ال��دول المتحارب��ة عن��د اس��تخدامھا ألس��لحة    
الالزر المعمیة بعدد من الضوابط والقیود وفقا للبرتوكول الرابع الموقع لھذا الغ�رض       

   .١٩٩٥تشرین األول / أكتوبر  ١٣والمعتمد في فیینا 

ب  لض   :م ه 

یحظ��ر اس��تخدام األس��لحة الالزری��ة الم��صممة خصی��صا لتك��ون وظیفتھ��ا القتالی��ة   -١
الوحیدة  أو إحدى وظائفھا القتالیة إح�داث عم�ى دائ�م للرؤی�ة غی�ر المع�زرة أي                   
الع��ین المج��ردة أو الع��ین المجھ��رة ب��أجھزة م��صممة للنظ��ر ، وعل��ى األط��راف       

دة السامیة أال تنقل تلك األسلحة إلى أیة دولة أو أي كیان لیست لھ صفة                المتعاق
  .الدولة 

عن��د اس��تخدام نظ��م ال��الزر تتخ��ذ األط��راف ال��سامیة المتعاق��دة جمی��ع االحتیاط��ات   -٢
الممكن���ة لتجن���ب ح���دوث عم���ي دائ���م للرؤی���ة غی���ر المع���ززة ، وتت���ضمن تل���ك      

 بیر العملیة االحتیاطات تدریب قواتھا المسلحة وغیر ذلك من التدا
ال ی��شمل الحظ��ر المن��صوص علی��ھ ف��ي ھ��ذا البرتوك��ول اإلعم��اء الحاص��ل ك��أثر       -٣

عرض أو مصاحب لالستخدام العسكري المشروع لنظم الالزر بما ف�ي ذل�ك نظ�م     
 .الالزر التي تستخدم ضد المعدات البصریة 

ألغراض ھذا البرتوكول یعني ب�العمى ال�دائم فق�دان الب�صر غی�ر القاب�ل للرج�وع                   -٤
ر القاب�ل للت�صحیح والم�سبب لعج�ز ش�دید ال أم�ل ف�ي ال�شفاء من�ھ، والعج�ز           وغی� 

 س�نلن مقی�ة باس�تخدام كلت��ا    ٢٠/٢٠٠ال�شدید بغام�ل ح�دة الب�صر الت�ي تق��ل ع�ن       
  ) .٤م (العینین 

وأخیرا نلتزم الدول في سبیل حمایة البیئة الطبیعیة من التلوث بع�دم اس�تحداث وض�ع         
 وت�دمیر تل�ك األس�لحة ، ورغب�ة م�ن المجتم�ع              وتخزین واس�تخدام األس�لحة الكیمیائی�ة      

الدولي في المحافظ�ة عل�ى البیئ�ة الطبیعی�ة م�ن التل�وث زم�ن النزاع�ات الم�سلحة فق�د                     
أبرم اتفاقا بشأن حظر استحداث وضع وتخزین واستخدام األسلحة الكیمیائیة وت�دمیر           

ف��اق  ، وھ��ذا االت١٩٩٣ك��انون الث��اني /  ین��ایر ١٢ھ��ذه األس��لحة واعتم��ده بب��ان ف��ي   
  :فرض على الدول عددا من االلتزامات أھمھا

تتعھد كل دولة طرف بعدم استحداث أو إنتاج األسلحة الكیمیائیة أو اختبارھ�ا      -١
بطریقة أخ�رى ، أو تخزینھ�ا أو االحتف�اظ بھ�ا ، أو نق�ل األس�لحة الكیمیائی�ة ،           
وع���دم القی���ام بأی���ة اس���تعدادات ع���سكریة الس���تعمال األس���لحة الكیمیائی���ة ،       

ن��اع ع��ن م��ساعدة أو ت��شجیع أو ح��ث أي ك��ان ب��أي طریق��ة عل��ى القی��ام   واالمت
  .بأنشطة محظورة على الدول األطراف بموجب ھذه االتفاقیة 

تتعھد كل دول�ة ط�رف ب�أن ت�دمر جمی�ع األس�لحة الكیمیائی�ة الت�ي  تمتلكھ�ا أو              -٢
تحوزھ��ا ، أو تك��ون قائم��ة ف��ي أي مك��ان یخ��ضع لوالیتھ��ا أو س��یطرتھا وفق��ا    

                                                           

 . ٢١٠القانون الدولي المتعلق بسیر العملیات العدائیة ، المرجع السابق ، ص: انظر ) ١(
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 تفاقیة ألحكام ھذه اال
تتعھد كل دولة ط�رف ب�أن ت�دمر جمی�ع األس�لحة الكیمیائی�ة الت�ي  خلفتھ�ا ف�ي            -٣

 .أراضي أي دولة طرف أخرى وفقا ألحكام ھذه االتفاقیة
تتعھد كل دول�ة ط�رف ب�أن ت�دمر أی�ة مراف�ق إلنت�اج األس�لحة الكیمیائی�ة الت�ي               -٤

تھ�ا أو   تمتلكھا أو تكون في حیازتھا أو تكون قائمة في أي مكان یخضع لوالی            
 .سیطرتھا وفقا ألحكام ھذه االتفاقیة 

 

تتعھد كل دولة طرف بعدم اس�تعمال عوام�ل مكافح�ة ال�شغب كوس�یلة للح�رب                   -٥
)١( 

 تل��ك  ھ��ي أھ��م االلتزام��ات المفروض��ة عل��ى ال��دول ف��ي س��بیل المحافظ��ة عل��ى البیئ��ة    
الطبیعیة حتى ال تضار ب�سبب اس�تخدام بع�ض أن�واع م�ن األس�لحة ، أو القی�ام ب�بعض                      

ن��شطة المحظ��ورة أثن��اء النزاع��ات الم��سلحة ، وترتیب��ا عل��ى م��ا تق��دم ف��إن ال��سؤال     األ
ما ھي األضرار التي تصیب البیئة الطبیعی�ة زم�ن النزاع�ات الم�سلحة          : المطروح ھو   

  . بسبب سلوك األطراف المتحاربة ؟ ھذا ما نجیب علیھ في المبحث األول

                                                           

ھذا وقد حوت ھذه االتفاقیة حوالي أربع وعشرون م�ادة ت�ضمنت إل�ى جان�ب االلتزام�ات العام�ة         ) ١(
ی�ة م�ن   التي فرضتھا على الدول في سبیل المحافظة على البیئة ، عددًا من التعاریف لھ�ذه النوع   

األسلحة، ومعاییر تمییزھا ، األن�شطة غی�ر المحظ�ورة بموج�ب االتفاقی�ة ، الت�دابیر الذاتی�ة الت�ي            
ت��صحح وض��ع م��ا وض��مان االمتث��ال لھ��ذه االتفاقی��ة بم��ا ف��ي ذل��ك الج��زاءات ، عالق��ة االتفاقی��ة        

ت ، ب�دء  باالتفاقات الدولیة األخرى ، مدة االتفاقیة واالن�سحاب منھ�ا ، المرك�ز الق�انوني للمرفق�ا                
نف��اذ االتفاقی��ة ، التحفظ��ات ، الن��صوص ذات الحجی��ة، راج��ع ن��ص االتفاقی��ة ف��ي الق��انون ال��دولي  

  .المتعلق بسیر العملیات العدائیة 
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  املبحث األول

  الطبيعية زمن النزاعات املسلحةأنواع األضرار التي تلحق بالبيئة 

یشغل موضوع حمایة البیئة الطبیعیة من الضرر إبان النزاعات المسلحة بال       : تمھید  
ال��ساسة والمفك���رین عل���ى الم���ستویین المحل���ي والع���المي خ���صوصا بع���د أن تزای���دت  
األض��رار الت��ي ت��صیب البیئ��ة الطبیعی��ة وتنوع��ت ، فھن��اك ال��ضرر ال��صحي، وال��ضرر    

یمی�ائي ، واإلش�عاعي ، والت�ي بات�ت تھ�دد جمی�ع الكائن�ات الحی�ة وعل�ى              الثقافي ، والك  
رأسھا اإلنسان ال�ذي أص�بح اآلن عرض�ة لالنق�راض واإلص�ابة بالعدی�د م�ن األم�راض                

  ) ١(السرطانیة وغیرھا من األمراض الحدیثة والغیر قابلة للشفاء 
التفاقی�ات  األمر الذي دعا الدول إلى التحرك سریعا لوضع التشریعات وإبرام ا            

لحمایة البیئة الطبیعیة مما قد یصیبھا من ضرر ولقد نبھنا اإلسالم إل�ى ذل�ك م�ن قب�ل                
ظھ�ر  " عدة قرون مضت عندما نزل على الرسول صلى اهللا علی�ھ وس�لم قول�ھ تع�الى            

الف��ساد ف��ي الب��ر والبح��ر بم��ا ك��سبت أی��دي الن��اس لی��ذیقھم بع��ض ال��ذي عمل��وا لعلھ��م    
  )٢" (یرجعون 

الكیمیائیة، لتي تصیب البیئة الطبیعیة صورھا عدیده ، فمنھا األضرار ھذا واألضرار ا
  : ووفقا لما تقدم قسمت ھذا المبحث إلى ثالث مطالب رئیسة ھي والنوویة، الطبیعیة،

  .األضرار الكیمیائیة : المطلب األول 
  األضرار النوویة: المطلب الثاني 
  األضرار الطبیعیة: المطلب الثالث 
  :ي كل مطلب من ھذه المطالب الثالثة على حده على النحو التالي ویفصل القول ف

  اطب اول

رار اا  

م��ن اآلث��ار ال��سیئة للتق��دم العلم��ي التوس��ع ف��ي اس��تخدام الم��واد الكیمیائی��ة وخاص��ة         
المح�صبات الزراعی��ة والمبی��دات الح�شریة وغیرھ��ا م��ن الم�واد الكیمیائی��ة الت��ي ت��ؤثر    

البیئة الطبیعیة وم�ا یع�یش فیھ�ا م�ن كائن�ات حی�ة وأولھ�ا اإلن�سان ،         تأثیرا سلبیا على  
وتعد الملوثات الكیمیائیة م�ن أخط�ر م�ا ی�صیب اإلن�سان ألنھ�ا تھ�دده ب�الموت ، األم�ر                   
الذي یوجب على جمیع الدول بذل الجھد من أجل مكافحة ھذه الملوثات أو األضرار ،       

   المبیدات بمختلف أنواعھا أو وال یغیب عن بال أحد أن مصدر ھذا الضرر ھو إما

                                                           

ص�الح ب�در ال�دین ، االلت�زام ال�دولي بحمای�ة البیئ�ة م�ن                / د.أ: حول نفس المعن�ى تقریب�ا       : أنظر  ) ١(
محسن عبد الحمید ، القانون الدولي للبیئة ،  / د:  كذلك   – ٩،١٠التلوث ، المرجع السابق ، ص     

  ١٥م، ص٢٠٠١الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
 )٤١( اآلیة –سورة الروم ) ٢(
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  ) ١(المخصبات الزراعیة أو األسلحة الكیمیائیة
ب��داءة وقب��ل الح��دیث ع��ن   :  األض��رار الناجم��ة ع��ن اس��تخدام المبی��دات الح��شریة    -ج

األضرار التي تصیب البیئة الطبیعیة ب�سبب اس�تخدام المبی�دات الكیمیائی�ة ، أن نع�رف         
  :المبیدات الحشریة أو الكیمیائیة 

المبیدات الكیمیائی�ة ھ�ي مجموع�ة م�ن الم�واد والمستح�ضرات الكیمیائی�ة الت�ي ی�تم               و
تركیبھا وفق نظام كیمیائي معین وتستخدم في مكافحة األم�راض النباتی�ة والح�شرات            
والقوارض والحشائش والطفیلیات وغیرھا من الكائنات األخرى والضارة ولھ�ا ث�الث     

  :أنواع ھي 
وھي مزیج من المحالیل الزیتی�ة وبع�ض الم�واد الزیتی�ة       المستحضرات السائلة    :أوال  

  .والمركبات السائلة 
وھي عبارة عن م�ساحیق جاف�ة م�ن مركب�ات كیمیائی�ة       :  المستحضرات الجافة    :ثانیا  

  .معینة قابلة لالنتشار في الھواء واالنسیاب في الماء ، وبعضھا مساحیق تعفیر 
ضاف للمادة الفعالة سواء في المبیدات  االیروسوالت وھي عبارة عن محالیل ت  :ثالثا  

ھ�ذا وللمبی�دات أن�واع    ) ٢(السامة أو لتعق�یم الب�ذور وغیرھ�ا م�ن مركب�ات الكب�سوالت        
 –ع��دة فھن��اك المبی��دات الفطری��ة وھ��ي نوع��ان إم��ا قاتل��ة للفطری��ات أو واقی��ة منھ��ا       

مبی��دات جازی��ة للح��شرات الت��ي ت��ستخدم ف��ي مقاوم��ة اآلف��ات وط��رد الطی��ور ومبی��دات  
 ال��سموم – مبی��دات ح��شریة قاتل��ة للح��شرات –یة قائل��ة للح��شرات والح��شائش ع��ضو

 الھرمون��ات –والت��ي ت��ستخدم ف��ي قت��ل الحیوان��ات الالفقاری��ة والث��دییات والق��وارض     
  .والتي تستخدم في عملیات النمو بالنسبة للنباتات 

ھ��ذا ویرج��ع ال��سبب ف��ي انت��شار المبی��دات ھ��و رغب��ة اإلن��سان ف��ي زی��ادة الحاص��الت      
  ) ٣(راعیة وتحقیق االكتفاء الذاتي منھا الز

أما عن األضرار التي تصیب البیئة الطبیعیة بسبب اس�تخدام المبی�دات الكیمائی�ة منھ�ا      
ما یصیب اإلنسان ، ومنھا ما یصیب الحیوان ومنھا ما یصیب النبات�ات وأخی�را منھ�ا                 

  .ما یصیب التربة 
فم�ن  : ت الحشریة الكیمیائیة    األضرار الكیمیائیة لإلنسان بسبب استخدام المبیدا      -١

المؤكد أن للمبیدات الكیمیائی�ة أض�رارا مباش�رة وغی�ر مباش�رة لإلن�سان ، وبع�ض         
ھ��ذه المبی��دات ذات أث��ر ف��وري وبع��ضھا یحت��اج إل��ى زم��ن طوی��ل ك��ي ی��ؤثر عل��ى      

 الكثی��ر م��ن األم��راض   –ت��شوه األجن��ة  ( اإلن��سان ، وم��ن أوض��ح ھ��ذه األض��رار     
 انتقال الع�دوى م�ن بل�د إل�ى     – في أنسجة الجسم    السرطانیة بسبب تركیز المبیدات   

                                                           

عبد الرحیم ن�صر أحم�د ، الحمای�ة الدولی�ة للبیئ�ة البری�ة م�ن أخط�ار التل�وث ، دراس�ة               . د: أنظر) ١(
 م ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١، رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط،      مقارنة بالتشریعات األجنبیة والمصریة     

 ٣٢، ص
عبد الحكم عبد اللطیف الصعیدي ، اإلنسان وتلوث البیئة ، الدار المصریة اللبنانیة ،         / د: أنظر  ) ٢(

 .٢٠٥م، ص١٩٩٧طبعة 
 .٣٢عبد الرحیم نصر أحمد ، رسالة دكتوراه ، المرجع السابق، ص/ د: راجع ) ٣(



 - ٣٢٤٩ -

 تركیز ھ�ذه المبی�دات   –بلد خصوصا عند امتزاج المبیدات الحشریة بمیاه األمطار         
في المنتجات الغذائیة الحیوانیة والنباتیة یجعل اإلنسان عرضة لإلصابة بكثیر من        

  ) ١(األمراض 
 اإلن�سان بالف�شل الكل�وي ،    یضاف إلى ما تق�دم ت�ؤدي المبی�دات الكیمیائی�ة إل�ى إص�ابة        

ونقص المناعة ، وتصیب المبیدات الحشریة اإلنسان عند استنشاقھ لھا من الھواء ،             
أو شربھ لھا في الماء ، أو من خالل الجلد واألغشیة المخاطیة ، ویقدر حجم ال�ضرر           
من خالل قیاس درجة تركیز المبیدات أو المواد الكیمیائیة في الھواء أو الغ�ذاء ال�ذي             

  ) ٢(تناولھ اإلنسان ی
 اإلض��رار بالبیئ��ة الطبیعی��ة ب��سبب اس��تخدام األس��لحة الكیمیائی��ة البیولوجی��ة ف��ي       -ب

األس�لحة الت�ي تتك�ون م�ن م�واد كیمیائی�ة            : الحرب ویقصد باألسلحة الكیمیائیة     
كقنابل الغاز المثیر لألعصاب والتي تصنع من غاز الخردل وغیره من الغازات     

البیولوجی����ة فیق����صد بھ����ا األس����لحة المیكروبی����ة أو  الخانق����ة ، أم����ا األس����لحة 
الجرثومی��ة ، وكلیھم��ا م��ن األس��لحة المحرم��ة دولی��ا لم��ا لھ��ا م��ن آث��ار م��دمرة     
بالبیئة الطبیعیة ولقد نص على تحریم ھذه النوعیة من األسلحة في العدید م�ن      

 ، وم�ن بع�د اتفاقی�ة األم�م         ١٩٢٥الوثائق الدولیة منھا بروتوك�ول جنی�ف لع�ام          
 ، ث��م ق��رار األم��م  ١٩٧٧ والت��ي ب��دأ س��ریانھا من��ذ ع��ام    ١٩٧٥ة لع��ام المتح��د

المتحدة الذي حرم�ت فی�ھ عل�ى ال�دول األع�ضاء إنت�اج أو تخ�زین أو تط�ویر أو               
  ) ٣(استحداث مختلف األسلحة الكیمیائیة 

وم��ن الوث��ائق الدولی��ة الت��ي نبھ��ت المجتم��ع ال��دولي إل��ى خط��ورة اس��تخدام الم��واد           
 ، وال�ذي حظ�ر   ١٩٨٠ أكت�وبر  ١٠البروتوكول الثالث جنی�ف     " الكیمیائیة في الحرب    

عل���ى ال���دول اس���تخدام األس���لحة المحرق���ة ف���ي الح���رب أو زم���ن الن���زاع الم���سلح ،        
 ١٣والبروتوك�ول الراب�ع الخ��اص بحظ�ر اس��تخدام ال�دول ألس�لحة ال��الزر المعتم�د ف��ي       

  وأخی��را اتفاقی��ة األم��م المتح��دة ب��شأن حظ��ر اس��تحداث وض��ع وتخ��زین ١٩٩٥أكت��وبر 
 ك�انون الث�اني     – ینایر   ١٣واستخدام األسلحة الكیمیائیة وتدمیر ھذه األسلحة باریس        

٤ (١٩٩٣ (  
وترتیبا على ما تقدم فإنھ یلزم لبیان مدى حجم األضرار الت�ي ت�صیب البیئ�ة الطبیعی�ة         

  .أن نبین األضرار التي تصیب كذلك التربة والنباتات والحیوان 
م��ن المؤك��د أن اإلف��راط ف��ي  : نبات��ات والحی��وان  األض��رار الت��ي ت��صیب الترب��ة وال -٢

                                                           

مل حجازي ، التشریعات المنظمة إلدخ�ال األن�واع المح�ورة وراثی�ا إل�ى ال�دول             أحمد كا / د:أنظر  ) ١(
   ٣٥-٣٠م ، ص٢٠٠٣العربیة، خطة عمل المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، یونیھ 

محمد نجیب إبراھیم ، التلوث البیئي ودور الكائنات الدقیقة ایجابا وس�لبا ، دار الفك�ر       / د: أنظر  ) ٢(
 العربي 

سامي جنینھ ، دروس في القانون الدولي العام ، الج�زء الث�اني ، الطبع�ة               / د.المرحوم أ : راجع  ) ٣(
 ٣٥٩ -٣٥٥، ص١٩٢٧األولى ، مطبعة االعتماد ، القاھرة ، 

الق��انون ال��دولي المتعل��ق ب��سیر العملی��ات العدائی��ة ، مجموع��ة اتفاقی��ات الھ��اي وبع��ض  : راج��ع ) ٤(
 .١٧٦المعاھدات األخرى، المرجع السابق ، ص
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استخدام المبیدات الكیمیائیة یؤثر بال�سلب عل�ى البیئ�ة الطبیعی�ة كلھ�ا وخاص�ة الترب�ة                 
والنباتات والحیوان ، من خالل تفاعل ھذه المبیدات م�ع الترب�ة وت�دخلھا ف�ي تركیبھ�ا                 

  .ؤدي إلى إفسادھا فضال عن تأثیرھا على الكائنات الدقیقة التي تفید التربة مما ی

ب اطا  

وورار اا  

وھي مجموعة من األضرار ناجمة عن توسع اإلنسان في اس�تخدام الطاق�ة النووی�ة ،       
 وھ��ي تعم�ل عل��ى ترش��ید  ١٩٥٦ومن�ذ أن ن��شأت الوكال�ة الدولی��ة للطاق�ة الذری��ة ع�ام     

لتنمی�ة وال�سالم   استخدام الطاقة الذریة ، والرقابة على استخدامھا بالقدر الذي یخ�دم ا       
  ) ١(في العالم ، والبعد عن استخدامھا في الحروب أو األغراض العسكریة 

ھذا وتعرف اإلشعاعات النوویة الضارة بالبیئ�ة الطبیعی�ة بأنھ�ا كاف�ة األش�عة المنبعث�ة           
من اآلالت أو المفاعالت أو األجھزة الخاصة بھذه األشعة أیا كان م�صدرھا طبیعی�ا أم         

ك�س ، والف�ا ، وروس�تنجف ، جام�ا وغیرھ�ا م�ن األش�عة األخ�رى                  صناعیا مثل أشعة ا   
  ) ٢(الضارة بالبیئة الطبیعیة ضررا بالغا 

ول��م ی��نس الم��شرع الق��انوني ف��ي مختل��ف ال��بالد أن ی��ضع لھ��ذه اإلش��عاعات مفھوم��ا      
قانونیا یضع الضوابط القانونیة التي تقام علیھ�ا دع�وى الم�سئولیة القانونی�ة ، فم�ثال                  

 المادة األولى ف�ي فقرتھ�ا الثانی�ة    ١٩٦٠ لسنة ٥٩ي القانون رقم المشرع المصري ف 
تل�ك اإلش�عاعات    " عرفت اإلشعاعات النوویة الضارة بالبیئة الطبیعیة بأنھ�ا          ) ١/٢م(

المنبعثة م�ن الم�واد المختلف�ة ذات الن�شاط اإلش�عاعي أوم�ن اآلالت المختلف�ة ك�أجھزة                   
  .ات األخرى أشعة اكس أو روسنتجن والمفاعالت وسائر اإلشعاع

وھناك العدید من الت�شریعات وض�عت تعریف�ا لإلش�عاعات النووی�ة ل�م تخ�رج ع�ن                         
م��ضمون ھ��ذا التعری��ف كالت��شریع اإلم��اراتي الخ��اص بالوقای��ة م��ن مخ��اطر األش��عة         

  ) ٣ (١٩٧٧ لسنة ١٢١وتعدیالتھ المختلفة ، وكذلك التشریع الكویتي رقم 
:  الملوثات اإلشعاعیة أو النوویة مصدران ومما ھو جدیر بالذكر أن لھذه األضرار أو

  .أحدھما طبیعي ، واألخر صناعي 
األش�عة الكونی�ة القادم�ة    : فالمصدر الطبیعي للتلوث النووي لھ أكثر من سبب ، منھ�ا     

م��ن الغ��الف الخ��ارجي المح��یط ب��الكرة األرض��یة والت��ي یتع��رض لھ��ا اإلن��سان نتیج��ة       
  ) ٤(رات أو الصعود الرتفاعات عالیة المعیشة الیومیة على األرض أو ركوب الطائ

                                                           

، مؤس��سة ش��باب  ٢٠٠٢ع��صام ن��ور ، اإلن��سان والبیئ��ة ف��ي ع��الم متغی��ر ، طبع��ة       / د: أنظ��ر ) ١(
 .٧٧الجامعة للنشر ، ص

، ابق  عبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي، المرجع الس      / د: راجع في تعریف اإلشعاعات النوویة      ) ٢(
 .٢٥٢، ص١٩٩٧طبعتھ الثانیة 

مم�دوح حام�د عطی�ة ، المخ�اطر اإلش�عاعیة      / د:  أنظر ولمزید من التفاصیل حول ھذه التعاریف ) ٣(
ب�ین البیئ�ة والت�شریعات القانونی�ة ف�ي ال�وطن العرب�ي ، الطبع�ة األول�ى ، دار النھ�ضة العربی��ة ،           

 .٢٥٧، ص٢٠٠٥، القاھرة 
 .٤٢عبد الرحیم نصر أحمد ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ص/ د: أنظر ) ٤(
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وتعتب�ر البیئ��ة األرض�یة ب��سبب م�ا ھ��و موج��ود فیھ�ا م��ن م�واد إش��عاعیة كالبوتاس��یوم      
والیورانیوم والثور یوم والیوارلیوم وھذه المواد موجودة بن�سب متفاوت�ة ف�ي العدی�د               

  )١(من الدول مما قد یصیب اإلنسان منھا بجرعات عالیة من ھذه اإلشعاعات 

ن تنق لى ثالثة  لكيميائية  ألسم  لمخصبا     : س 

األسمدة الفوسفاتیة وھ�ي عب�ارة ع�ن م�واد كیمیائی�ة م�صنعة وملوث�ة للترب�ة                 -١
والنب���ات وم���سببة لكثی���ر م���ن األض���رار مث���ل إعاق���ة الترب���ة ع���ن امت���صاص    
عناصرھا الغذائیة ، زیادة الملوثات في المجاري المائی�ة مم�ا ی�ضر باإلن�سان      

، تلوث المواد الغذائیة الزراعیة بملوثات ضارة جدا باإلنسان "  معاوالحیوان
)٢ (  

وھي نوعیة من األسمدة وتعتمد عل�ى تركی�ز      : األسمدة اآلزوتیة أو النتراتیة      -٢
مادة النیت�روجین ف�ي الترب�ة وھ�ي م�ادة ض�ارة بالترب�ة وباإلن�سان والحی�وان                   

یت�روجین ف�ي النب�ات     أیضا ، فتضر باإلن�سان ألنھ�ا ت�ؤدي إل�ى تركی�ز م�ادة الن               
الذي یتناولھ اإلنسان ، وضارة بالحیوان الذي یتغذى على ھذه النباتات ، كما 
أن تركیزھ��ا ب��أكثر م��ن أج��زاء م��ن الملی��ون ف��ي المج��اري المائی��ة یجع��ل ھ��ذه  
المیاه غیر صالحة للشرب مما یؤدي إلى وفاة كثی�ر م�ن الحیوان�ات واألطف�ال         

)٣ ( 
ة عن األسمدة تحتوي على مركب�ات ص�ناعیة         وھي عبار : األسمدة البوتاسیة    -٣

كیمیائیة ضارة جدا بالتربة إن لم یحس استخدامھا ، وتضر بالتبعیة باإلنسان 
والحیوان مما یضر بالبیئ�ة الطبیعی�ة وی�ضر بالت�الي باإلن�سان والحی�وان مم�ا                 
دف��ع الم��ؤتمر ال��دولي لمكافح��ة تل��وث البیئ��ة المنعق��د ف��ي اس��تكلھولھم ع��ام         

ل����دول ب����ضرورة تب����ادل المعلوم����ات البحثی����ة وإج����راء    أن یوص����ى ا١٩٧٢
الدراسات  حول الرقابة على استخدام مثل ھذه المخصبات من خالل استخدام        
المسح اإلشعاعي والتقنیات اإلشعاعیة العالیة م�ن أج�ل من�ع اإلض�رار بالبیئ�ة        

 ) ٤(الطبیعیة الناجمة عن استخدام مثل ھذه األسمدة والمخصبات الكیمیائیة 
 أم –مبی�دات ح�شریة   ( أھم األضرار الناجم�ة ع�ن اس�تخدام الم�واد الكیمیائی�ة         تلك ھي 

                                                           

تل�وث البیئ��ي ، الطبع�ة األول�ى ، جامع�ة عم�ر المخت�ار ، ال��دار       الطی�ب عل�ى احم�د ، ال   / د: أنظ�ر  ) ١(
 . ١٤٥ت ، ص.البیضاء ، د

إب��راھیم س��لیمان عی��سى ، تل��وث البیئ��ة أھ��م ق��ضایا الع��صر ، الطبع��ة األول��ى ، دار      / د: أنظ��ر ) ٢(
 .٤٤م ، ص٢٠٠٠الكتاب الحدیث ، 

لمدین��ة ، المكتب��ة األكادیمی��ة ، عل��ى زی��ن العاب��دین عب�د ال��سالم ، تل��وث البیئ��ة أم�ن ا  / أد: أنظ�ر  ) ٣(
 .١٨٦ت، ص.د

أحم��د عب��د الك��ریم س��المھ ، ق��انون حمای��ة البیئ��ة ، الطبع��ة األول��ى ، دار النھ��ضة      / د.أ: أنظ��ر ) ٤(
ولمزی��د م��ن التفاص��یل ح��ول التل��وث الن��اجم ع��ن اس��تخدام . ٧٩، ص٢٠٠٣العربی��ة ، الق��اھرة ، 

 دكت��وراه ، مرج��ع س��ابق ،  د ، رس��الةعب��د ال��رحیم ن��صر أحم�� / د: المخ��صبات الكیمیائی��ة أنظ��ر  
 . ٣٩-٣١ص
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، فم��اذا ع��ن األض��رار الناجم��ة ع��ن اس��تخدام الم��واد النووی��ة أو   ) مخ��صبات كیمیائی��ة
  المشعة والتي تزید خطورتھا عن األضرار الكیمیائیة؟

التي أثبتت أن وھذا ما أثبتتھ الدراسات والبحوث الحدیثة  التي أجریت على التربة  و            
كث�رة اس��تخدام المبی��دات الح�شریة الكیمیائی��ة ی��ؤثر عل��ى  الكائن�ات الدقیق��ة الت��ي تفی��د    
الترب��ة مم��ا یقل��ل م��ن كف��اءة الترب��ة وین��ال م��ن خ��صوبتھا ب��سبب الخل��ل ال��ذي ی��صیب    

  ) .١(وظائفھا 
فعلى سبیل المثال ال الحصر تب�ین أن التوس�ع ف�ي اس�تخدام المبی�دات الكیمیائی�ة وك�ذا                    

خدام المیاه الملوثة في الري أمر یقلل من ذرات النیتروجین في الترب�ة مم�ا ی�ؤثر        است
على كف�اءة الترب�ة ، وق�د ی�ؤدي ذل�ك إل�ى كث�رة ذرات النیتروزوأبیت�ات الت�ي یمت�صھا                       
النبات مما یجعل ضررھا غیر قاصر على التربة فقط بل یتعداھا لیصیب اإلنسان الذي 

وال�ى جان�ب ت�أثیر    ) ٢(ض النادرة وأظھرھا ال�سرطان  یتناول النباتات بكثیر من األمرا    
المبیدات على التربة واإلنسان أیضا تضر ھذه المبی�دات الحیوان�ات الت�ي تتغ�ذى عل�ى       
الحشائش والنباتات التي تم تسمیدھا بھ�ذه المبی�دات ، وھك�ذا ف�إن اس�تخدام المبی�دات          

ل�ذي یعتم�د علیھ�ا ف�ي      الكیمیائیة یضر ض�ررا بالغ�ا بالترب�ة ب�ل وباإلن�سان والحی�وان ا              
غذائ���ھ ، ولك���ن تتف���اوت ن���سبة ال���ضرر ب���اختالف ن���وع المبی���د الم���ستخدم وتركیبت���ھ   

  ) ٣(الكیمیائیة 
  :  اإلضرار بالبیئة الطبیعیة من خالل استخدام المخصبات الكیمیائیة-ج

من األسباب التي أدت باإلنسان إلى اللجوء إلى استخدام المخصبات الكیمیائیة الرغبة 
 الحاصالت الزراعیة والمنتجات الغذائیة الزراعیة لمواجھة الزیادة السكانیة في زیادة

في الطلب العالمي على مثل ھذه الحاصالت والمنتجات ، وتعمل ھذه المخصبات عل�ى      
المحافظة على كف�اءة الترب�ة وزی�ادة خ�صوبتھا ، وتنق�سم المخ�صبات الكیمیائی�ة إل�ى                   

  :نوعین 
  .مخصبات أو أسمدة عضویة  -١
 ت أو أسمدة كیمیائیة مخصبا -٢

وھي عب�ارة ع�ن أس�مدة مستح�صلة م�ن المخلف�ات       : المخصبات أو األسمدة العضویة  
الطبیعیة النباتیة والحیوانیة ومخلف�ات اإلن�سان ، وھ�ي أس�مدة تم�د الترب�ة بكثی�ر م�ن                 
العناصر الضروریة وتزید من كفائتھا ، وھذه المخصبات ل�یس لھ�ا أی�ة أض�رار ت�ذكر              

  .ثة كیمیائیا اال إذا كانت ملو
وھي عبارة عن أس�مدة ص�ناعیة ص�نعھا اإلن�سان           : المخصبات أو األسمدة الكیمیائیة     

                                                           

 المشكلة وأسبابھا وضرورة – فیروس العصر  –حسن أحمد شحاتھ ، التلوث البیئي       / د: أنظر  ) ١(
 .١٤٨، ص١٩٩٨ن ، طبعة .مواجھتھا ، د

معوض عبد التواب ، جرائم التلوث من الناحیتین القانونیة والفنی�ة ، الطبع�ة األول�ى               / د: أنظر  ) ٢(
 . ٣٣١، ص١٩٨٦شأة المعارف باالسكندریة ، ، من

أكرم محمود ، السید بسام محمد العواجي ، مجموعة أبحاث مؤتمر ت�شریعات البیئ�ة           / د: أنظر  ) ٣(
 ١٠٤، ص٢٠٠٦في الدول العربیة سبل تفعلیھا وتطویرھا ، جامعة الیروموك 
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من مواد كیمیائیة عدی�دة مث�ل الفوس�فات والنیت�روجین والم�واد االزوتی�ة وھ�ي م�واد                    
تعمل على زیادة اإلنتاج ومع ذلك تسبب الكثیر من األضرار لإلنسان عند تناولھ لمثل           

  )١(قل ھذه األضرار األمراض السرطانیة وفقر الدم للصغار ھذه النباتات ، وأ
وجود العدید من الغازات والم�واد الم�شقة الموج�ودة          :  ومن مصادر التلوث الطبیعي     

عل��ى س��طح األرض مث��ل الث��ورون والكرب��ون وال��رادون والت��ي ت��دخل ف��ي العدی��د م��ن    
ش�رة ب�الرئتین    العملیات البیولوجیة وتصل لإلنسان م�ن خ�الل الت�نفس وھ�ي ت�ضر مبا              

)٢ (  
واألغرب م�ن ذل�ك كل�ھ أن ھن�اك م�صدر للتل�وث اإلش�عاعي الطبیع�ي ال غن�ى لإلن�سان                     
عنھ وھ�و المی�اه الت�ي تحت�وي ف�ي كثی�ر م�ن األحی�ان عل�ى كثی�ر م�ن الم�واد  الم�شعة                     
والضارة باإلنسان والحیوان معا ، فمثال المیاة الجوفی�ة ت�سجل أعل�ى ن�سبة م�ن م�ادة           

 میكرو ك�وري ف�ي      ٣٧ من مادة الرادیوم     ٢٢٦نھا تحتوي على    البوتاسیوم المشعة أل  
، والمی��اه عموم��ا تحت��وي عل��ى تركی��زات عالی��ة م��ن م��ادة البوتاس��یوم   ) اللت��ر الواح��د

 ج�رام  ١٤٠كجم یحتوي عل�ى م�ا یق�رب م�ن          ٧٠المشعة ، وأي جسم یزید وزنھ على        
ور ع�ن   ملي كوري وخاصة في العضالت ویزی�د عن�د ال�ذك          . ٠١بوتاسیوم منھ حوالي    

  )٣% . (٢٠اإلناث بمقدار 

لى ع م              يضا  جع  لن ي لتل  ية   لن لصناعي لألض  لمص  ما 

همها    :لمصا 

وت�تم ھ�ذه التج�ارب م�ن خ�الل ع�دة تفجی�رات تجریھ�ا ال�دول          : التجارب النووی�ة     -١
النوویة ت�ؤدي ف�ي الغال�ب إل�ى اإلرتف�اع ال�شدید ف�ي درج�ة الح�رارة م�ع ت�صاعد                

لغبار الناتج عن تحویل المواد الصلبة إلى ذرات من التراب والغب�ار ترتف�ع ف�ي                ا
الھواء ثم تسقط على سطح األرض مما یؤدي إلى تدمیر البیئة الطبیعیة بالكامل 

)٤ (  
وغالبا ما تقوم الدول الكبرى والتي یطلق علیھا الدول النوویة بھذه التجارب لتطویر             

ا التدمیری�ة مم�ا یترت�ب علی�ھ انت�شار التل�وث الن�ووي          أسلحتھا النوویة وزی�ادة ق�درتھ     
بسبب تصاعد الغبار النووي إلى طبقات الجو العلیا بفعل الریاح ، وھذا التل�وث ی�ضر               
بالبیئ��ة ض��ررا بالغ��ا ول��سنین ط��وال ، وإل��ى جان��ب التج��ارب الت��ي تج��ري عل��ى س��طح   
 األرض ھن��اك تج��ارب تج��ري تح��ت س��طح األرض أو ف��ي ق��اع البح��ار وت��ؤدي إل��ى         

                                                           

  . ١٥٣ السابق، صد حسن شحاتھ، التلوث البیئي فیروس العصر ، المرجع: أنظر كل من ) ١(
ت، .ن د.عب��د ال��رازق الطح��اوي ، التل��وث البیئ��ي وط��رق مواجھت��ھ ، الطبع��ة األول��ى ، د   / د: ك��ذلك 

 . ١٩٤ص
عب�د ال�رحیم ن�صر     / بھاء الدین حسین مع�روف ، التل�وث البیئ�ي ، م�شار إلی�ھ ل�دى د                 / د: أنظر  ) ٢(

 .٤٢أحمد ، رسالة دكتوراه ، المرجع السابق، ص
م�د النج�ار ، تل�وث البیئ�ة ف�ي م�صر ، المخ�اطر والحل�ول ، الطبع�ة األول��ى ،          مب�روك مح : أنظ�ر  ) ٣(

 .٣٥-٢٦ت ـ ص.الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، د
 .عبد الرحیم نصر أحمد رسالة دكتوراه ، المرجع السابق/ د: أنظر ) ٤(
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  .مما یضر باإلنسان والحیوان ) اآلبار واألنھار(التسرب اإلشعاعي إلى المیاه العزبة 
ومحطات القوى النوویة ھي    :  الضرر النووي الناتج عن محطات القوى النوویة         -٢

عبارة عن محطات أنشأھا اإلنسان بغرض الح�صول عل�ى الطاق�ة الكھربائی�ة الت�ي        
 كبدیل عن المحط�ات الحراری�ة الت�ي تعتم�د           ذادت حاجتھ إلیھا في اآلونة األخیرة ،      

على الغاز الطبیعي والبترول ، وھي محط�ات ت�ضر بالبیئ�ة الطبیعی�ة ض�ررا كثی�را                
ب��سبب ت��سرب اإلش��عاع المنبع��ث منھ��ا عن��د االنفج��ار أو التحل��ل ال��ذي ی��ؤدي إل��ى      
التسرب اإلشعاعي  خارج نطاق المحطة، وھناك العدید م�ن الح�وادث الت�ي وقع�ت                

وین سحابة من الغبار النووي المشع فوق مكان الحادث حملتھا الریاح أدت إلى تك
 وواص��لت الری��اح حملھ��ا حت��ى وص��لت ك��ل م��ن     ١٩٨٦إل��ى فلن��دا وال��سوید ع��ام   

فرن��سا، ألمانی��ا، االتح��اد ال��سوفیتي مم��ا أدى إل��ى ترحی��ل كثی��ر م��ن األش��خاص م��ن 
ي أدت إل��ى المواق��ع الملوث��ة، وإص��ابة العدی��د م��ن الن��اس باألض��رار النووی��ة والت��   

انتشار سرطان الدم فضال عن والدة أجنة مشوھھ وخسائر اقتصادیة بلغت حوالي 
  ) ١( ملیار دوالر كحد أدنى في ذلك التوقیت ١٥

وھناك العدید من الحوادث التي وقعت وخلفت ورائھا أض�رارا بالغ�ة بالبیئ�ة الطبیعی�ة               
  ) ٢ (مثل حادث جزیرة األمیال الثالثة ، وحادث جویانا بالبرازیل

  : األضرار النوویة الناجمة عن األنشطة الطبیة والصناعیة  -٣
لقد امتد استخدام األشعة النوویة إلى مج�ال الط�ب ، فھن�اك األش�عة التشخی�صیة                
الت��ي ت��ستخدم ف��ي ت��شخیص كثی��ر م��ن األم��راض وھن��اك األش��عة العالجی��ة مث��ل     

شطة األش��عة ال��سینیة وأش��عة اك��س وجام��ا واللی��زر وغیرھ��ا ، وھن��اك أی��ضا أن��    
  .صناعیة قد تؤدي إلى مثل ھذه األضرار 

المخلفات الصلبة والنوویة :  من مصادر التلوث النووي أو األضرار النوویة  -٤
المتخلفة عن الحریق النووي ومعظمھا مواد سائلة یتم تركیزھ�ا ف�ي بلوك�ات              
خرسانیة فیتم التخلص منھا بطریة عشوائیة مما یلحق بالبیئة الطبیعیة أبل�غ            

  ) ٣(الضرار 
ھذا ھو حجم األض�رار الت�ي ت�صیب البیئ�ة الطبیع�ة م�ن ج�راء فع�ل اإلن�سان أو ی�سبب             
الت��دخل الب��شري ، فم��اذا ع��ن األض��رار البیئی��ة الت��ي تح��دث بفع��ل الطبیع��ة وال دخ��ل        

  لإلنسان فیھا ؟
ھذا ما نجیب علیھ في المطلب الثالث عند الحدیث عن األض�رار الطبیعی�ة الت�ي تلح�ق                  

  بالبیئة ؟ 

                                                           

 ٢٥٧، ٢٥٦صعبد الحكم الصعیدي ، اإلنسان وتلوث البیئة ، مرجع سابق ، / د: أنظر ) ١(
 المخ�اطر والحل�ول ، مرج�ع س�ابق،     –مب�روك س�عد النج�ار ، تل�وث البیئ�ة ف�ي م�صر              / د: أنظر  ) ٢(

 .٣٧ص
عب�د ال�رحیم   / أنظ�ر د : ولمزید من التفاصیل حول مصادر تلوث البیئة الطبیعیة أو األضرار بھا   ) ٣(

 . ٤٥ -٣٠نصر أحمد ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص
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   اثاطب

 طرار اا  

م����ن م����صادر اإلض����رار بالبیئ����ة الطبیعی����ة ، عوام����ل الطبیع����ة ك����البراكین وال����زالزل 
والفیضانات وانجراف التربة لما تؤدي إلیھ ھذه العوامل من تلویث للبیئة وتغییر ف�ي        

ھ�ذه  نظامھا البیئي لدرجة قد تصل إلى اختالل في النظام البیئي ، لذا أثرت أن أتن�اول        
  :العوامل الطبیعیة في مطلب مستقل على النحو التالي 

وھي عبارة عن حمم ذات لھب شدید تخرج من باطن األرض إلى :  البراكین  -١
فوھة البركان وتتكون ھذه الحمم من حبیبات دقیقة من المعادن وغیرھ�ا م�ن         
المواد الملتھبة تصحبھا بعض األبخرة البركانیة تحملھا الری�اح إل�ى م�سافات         
بعی���ده قب���ل س���قوطھا عل���ى األرض ، وتعم���ل األبخ���رة البركانی���ة أو الرم���اد      
البركاني على خصوبة التربة ، فقد حدث وأن زادت خصوبة التربة في العدید 
من الجزر بسبب ھذا البركان كما حدث في جزیرتي جادة جن�وب اندونی�سیا ،     

  ). ١(وجزر ھاواي في المحیط الھادي 
الب��راكین للترب��ة ، إال أنھ��ا م��ن الممك��ن أن ت��ضر بالبیئ��ة   ورغ��م الفائ��دة الت��ي تؤدیھ��ا  

الطبیعیة م�ن خ�الل م�ا تدفع�ھ م�ن باطنھ�ا م�ن م�واد كیمیائی�ة ملوث�ة للبیئ�ة كاألكاس�ید                         
والكبریتات وكلوریدات المعادن ، وتعمل البراكین على رفع درجة حرارة الجو مما قد 

لتل��وث البرك��اني الرم��اد ی��ضر بالبیئ��ة الطبیعی��ة ب��سبب ھ��ذه الح��رارة ، وم��ن م��صادر ا 
البركاني المشع والضار والذي تحملھ الریاح إلى أماكن معینة یتراكم فیھ�ا كم�ا ح�دث               

 فق�د وص�ل    ١٩٨٠في الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة عق�ب إنفج�ار برك�ان س�انت ھل�ین                  
  ) ٢( ملیون طن مما أضرر بالبیئة الطبیعیة أبلغ الضرر ٩الرماد البركاني إلى حوالي 

ھ��ي عب��ارة ع��ن حرك��ات تموجی��ھ للق��شرة األرض��یة ب��سبب تح��رك    : ال��زالزل  -٢
الصخور الواقعة أسفل الق�شرة األرض�یة ، وت�ضر بالق�شرة األرض�یة وتح�دث                
أثارا تدمیریة ھائلة ال تقتصر على مكان ح�دوث الزل�زال ب�ل تمت�د ھ�ذه اآلث�ار        
إلى المناطق المحیطة بمركز الزلزال ، وتقاس ق�وة الزل�زال بح�سب ش�دتھ أو            

ھ��ذا ) ٣(ھ وطبیع��ة الق��شرة األرض��یة ف��ي المنطق��ة الواق��ع فیھ��ا الزل��زال     قوت��
ویتسبب السلوك البشري في الزالزل لما یوجد من عالقة وطیدة بین عدد من 

األحمال المادیة على الترب�ة     : السلوك البشري والزالزل ، ومن ھذه األنشطة        
دعات المی�اه  بسبب كثرة المستودعات الفخمة التي یبنیھا اإلنسان مث�ل م�ستو          

والغاز والبترول والتي تؤدي زیادة أحمالھ�ا إل�ى الخل�ل ف�ي الق�شرة األرض�یة                 

                                                           

، ١٤١حم��د ش��حاتة ، التل��وث البیئ��ي فی��روس الع��صر ، مرج��ع س��ابق ن ص   ح��سن أ/ د: انظ��ر ) ١(
١٤٢ . 

 ١٥٢أحم��د م��دحت إس��الم ، التل��وث م��شكلة الع��صر ، سل��سلة ع��الم المعرف��ة ، الع��دد  / د: أنظ��ر ) ٢(
 .٨٨الكویت ، ص

 . ١٤٣، ١٤٢حسن أحمد شحاتة ، المرجع السابق ، ص. د: أنظر ) ٣(
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مم��ا ی��ؤدي إل��ى ح��دوث زالزل ، زی��ادة ال��ضغط عل��ى الق��شرة األرض��یة ب��سبب  
تخزین األطنان من المواد السائلة في أبار عمیق�ة ف�ي ب�اطن األرض ، إج�راء      

  ) ١(التجارب النوویة في قاع البحار أو باطن األرض 
وتؤدي الزالزل إلى حدوث تشققات طولیة وعرض�یھ بالق�شرة األرض�یة ق�د ت�صل إل�ى        

  : كیلو مترات ، وھي تؤدي في النھایة إلى ١٠حوالي 
إم��ا انھی��ار أو انخف��اض م��ستوى المی��اه الجوفی��ة أو إل��ى زیادتھ��ا حت��ى درج��ة   -١

قریبة من سطح األرض مم�ا ی�ؤثر عل�ى التك�وین الكیمی�ائي للترب�ة فین�ال م�ن            
  .وبتھا ویقلل من كفائتھا خص

 .انھیار الصخور مما قد یؤدي إلى ردم اآلبار ومنابع ومجاري المیاه  -٢
تفجی��ر أنابی��ب الغ��از والمی��اه وتقطی��ع أس��الك الكھرب��اء ب��سبب ال��ضغط ال��شدید  -٣

المصاحب لألمواج العالیة التي تجتاج الشواطئ وتتجاوز إلى الی�ابس ، وم�ن             
ل جنوب أسیا ، وامتدت آث�اره حت�ى      أشھرھا فیضان تسونامي الذي ضرب دو     

دول شرق إفریقیا ومنھ�ا ال�یمن وال�صومال، ومنھ�ا أی�ضا فی�ضان ب�نجالدیش                 
 الذي قتل وشرد آالف األشخاص ودمر البیئة الطبیعیة فیھا وف�ي        ١٩٩٥عام  

 ) ٢(البالد التي تحیط بھا 
والتي تنتج ع�ن الم�دا ال�شدید لمی�اه البح�ار مم�ا یجعلھ�ا تف�یض              :  الفیضانات   -٤

فت��ؤدي إل��ى إغم��ار المی��اه لم��ساحات كبی��رة م��ن الترب��ة مم��ا ق��د ی��ضر بالبیئ��ة   
 اإلن�سان   –التي تتلف بسبب غمرھا بالمیاه      ) التربة والمزروعات   ( الطبیعیة  

 الحی�وان ب�سبب الغ�رق وت�ؤدي الفی�ضانات إل�ى        –بسبب تشرده وھدم منازلھ     
 موزنبی��ق ت��دمیر ش��امل للبیئ��ة الطبیعی��ة ، وم��ن الفی��ضانات الم��دمرة فی��ضان   

م وال���ذي ت���ضرر من���ھ أكث���ر م���ن ملی���ون ش���خص ، وك���ذلك فی���ضان      ٢٠٠١
 ویعد فیضان القرن والذي أغرق أكثر من ربع البالد وقتل           ١٩٩٨بنجالدیش  

  ) ٣( ملیون شخص ٣٠ شخص وشرد ما یقرب  من ١٠٠٠حوالي 
یح�دث انج�راف الترب�ة ب�سبب عوام�ل طبیعی�ة أھمھ�ا ن�شاط             : انجراف الترب�ة     -٥

ف الق��شرة األرض��یة مم��ا ی��ؤدي إل��ى نق��ل الترب��ة ال��صالحة الری��اح ب��سبب ض��ع
للزراعة من مكان إلى أخر ، وھي عملیة تؤثر على البیئة كك�ل نتیج�ة فق�دان          
الترب�ة للعدی��د م��ن الم�واد الت��ي ت��ؤثر ف�ي خ��صوبتھا كالكال��سیوم والبوتاس��یوم    

  .والمواد العضویة والنیتروجیة 

                                                           

مق�ال  (مصطفى كم�ال طلب�ھ ، مجل�ة ال�سیاسة الدولی�ة       / د.أ: راجع في أضرار الزالزل وأسبابھا      ) ١(
، الق��اھرة ف��ي ین��ایر   ٤٣، ال��سنة ١٦٣، الع��دد ) بعن��وان األض��رار الطبیعی��ة بالبیئ��ة ف��ي م��صر     

 . ٥٣، ص٢٠٠٦
دلی�ل جامع�ة ال�دول العربی�ة لل�شباب ع�ن الك�وارث البیئی�ة وكیفی�ة الحف�اظ عل�ى البیئ�ة،                       : راجع  ) ٢(

 .م٢٠٠٦تمبر والصادر عن الجامعة في سب
) ٣ ( see : chirs park : the environment principles routle dge ١١-
new deleter lane, London and new York , first 
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یعی�ة الت�ي تعم�ل عل�ى االض�رار بالبیئ�ة       ھذا ویع�د تفتی�ت الترب�ة م�ن أح�د العوام�ل الطب          
اإلزال��ة الت��ي تح��دث ل��سطح الترب��ة ب��سبب عوام��ل   : الطبیعی��ة ویق��صد بتفتی��ت الترب��ة  

التعریة والتي تؤدي في كثیر م�ن األحی�ان ال�ى ت�دمیر الغط�اء النب�اتي خ�صوصا وق�ت                     
ة إثارة الریاح أو ھبوب العواصف ، ویعد تجریف التربة أحد العوامل الطبیعیة والھام    

  .التي تؤثر على البیئة الطبیعیة بسبب قیام اإلنسان بتجریف التربة 
انجراف ریحي ینتج عن الغبار والذي یضر بالغطاء : ھذا وینقسم انجراف التربة إلى 

النب�اتي ، أم��ا الن��وع الث��اني م�ن االنج��راف فھ��و انج��راف م�ائي ویح��دث بفع��ل ال��سیول     
راف الترب�ة أی�ا ك�ان نوع�ھ وس�ببھ إل�ى       والفیاضانات واألمط�ار الغزی�رة ، وی�ؤدي انج�        

العدید من األض�رار أھمھ�ا فق�دان الترب�ة للعدی�د م�ن العناص�ر الكیمیائی�ة كالبوتاس�یوم                    
  والفوسفور وھي عناصر مھمة للنبات ، وزیادة وعورة األرض بسبب 

  ) ١(استبدال الطبقة المستویة من األرض بأخرى أقل استواء 
لبیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن النزاع�ات الم�سلحة ، وھ�ي       تلك ھ�ي أھ�م األض�رار الت�ي ت�صیب ا      

أض��رار یح��دثھا المتن��ازعون كاألض��رار الكیمیائی��ة والنووی��ة ، لك��ن ھن��اك ن��وع م��ن        
األضرار یحدث بسبب الطبیع�ة وال دخ�ل لإلن�سان فی�ھ اللھ�م إن ك�ان ح�دوث مث�ل ھ�ذه                    

ق�اع  األضرار ناجم عن أنشطة انسانیة كإجراء  التجارب النوویة في باطن األرض أو   
البحار وخالفة فعندئذ تنعقد م�سئولیة مح�دث مث�ل ھ�ذه األض�رار ، لك�ن یبق�ى ال�سؤال                     
قائم��ا ع��ن النظ��ام الق��انوني ال��ذي وض��عھ المجتم��ع ال��دولي لحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة ؟    

  : واإلجابة علي ھذا السؤال ھي موضوع المبحث التالي 

                                                           

مراجع��ة محم��د / محم��ود إب��راھیم عب��د الحمی��د / زی��دان مھ��دي عب��د الحمی��د / ك��ل م��ن د: أنظ��ر ) ١(
 وما بع�دھا  ٣٥ت ، ص.ة للنشر والتوزیع ، دفوزي ، الملوثات الكیمیائیة والبیئیة ، الدار العربی 

. 
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  املبحث الثاني

  ية زمن النزاعات املسلحةاآلليات القانونية حلماية البيئة الطبيع

من المسلمات على الساحة الدولیة أن للحروب أثارا مدمرة  عل�ى الم�دى البعی�د عل�ى       
البیئة الطبیعیة وعلى سبیل المثال ال زالت میادین الحرب العالمیة الثانیة غیر صالحة 
لالس�تغالل وت�شكل عل�ى ال�سكان مخ�اطر ج�سیمة ب�سبب م�ا اس�تخدم م�ن أس�لحة فیھ��ا            

  ) ١( األلغام ومختلف القذائف التي استخدمت فیھا وخاصة من
ومن المؤكد أن جمیع أسلحة القتال تسبب أضرارًا بالبیئة الطبیعیة مما دع�ا المجتم�ع            
الدولي لوضع العدید من القواعد القانونیة لحمایة البیئة الطبیعیة م�ن أض�رار الح�رب         

 اإلض�افیان لھم�ا لع�ام     والبروتوك�والن ١٩٤٩ومن ذل�ك اتفاقی�ات جنی�ف األربع�ة لع�ام       
 العدید من القواع�د الخاص�ة لحمای�ة الجرح�ى والمرض�ى والمنك�وبین ، والت�ي              ١٩٧٧

أوجبت على المتح�اربین حمای�ة ھ�ؤالء ورع�ایتھم وت�وفیر الرعای�ة ال�صحیة والطیب�ة                   
لھم ، ومن في حكمھم من النساء الحوامل واألطفال والعجزة والشیوخ وغیرھم ممن       

یات القتالیة كالمنكوبین في البحار وھم من تعطلت بھم الوس�یلة       ال یشاركون في العمل   
التي تقلھم وصاروا عاجزین عن حم�ل ال�سالح وال�دفاع ع�ن أنف�سھم، فھ�ؤالء جمیع�ا               
تلتزم الدولة التي تقوم بالقبض علیھم ببذل أقصى جھدھا من أجل حمایتھم ورعایتھم 

املون المعامل���ة ص���حیا وطبی���ا ، ویج���ب أن یعام���ل ھ���ؤالء كأس���رى ح���رب بحی���ث یع��� 
اإلنسانیة الكریمة والتي تحفظ على أحدھم كرامتھ كإن�سان ، ف�ال یج�وز استئ�صال أي                 
جزء م�ن أج�سامھم أو إخ�ضاعھم للتج�ارب الطبی�ة اال برض�اھم وب�إذن م�نھم  وتق�دیم                 
اإلس���عافات ال���سریعة لھ���م ، وتمك���ین الجمعی���ات الخیری���ة ك���الھالل وال���صلیب األحم���ر 

ت الدقیقة عن أماكن وجودھم وتقدیم الدعم والرعای�ة لھ�م        الدولیین من جمع المعلوما   
)٢ (  

ویلحق بھؤالء أیضا أسرى الحرب الذین فرضت لھم االتفاقیة الثانیة حمایة ھامة لھم 
س��واء عن��د بدای��ة األس��ر أو أثن��اء خ��ضوعھم لألس��ر ، أو حت��ى عن��د انتھ��اء أس��رھم       

لمتنازع�ة أن ت�زود ھ�ؤالء    وإطالق سراحھم حیث أوجبت االتفاقیة الثانیة على الدول ا     
بوثائق تحقیق لشخصیاتھم مدون فیھا جنسیاتھم وما ك�انوا یحملون�ھ م�ن رت�ب أونی�ا              

كما  أوجبت على الدول التي یقع أي من ھؤالء ف�ي            ) ٣(شین عند وقوعھم في األسر      
قبضتھا أن تعاملھم معاملة خاصة وأن تقوم بترحیلھم إلى أماكن إی�واء أو مع�سكرات            

الرعایة الصحیة والطبیة لھم ، وأن یتم اس�تجوابھم ب�شكل ق�انوني م�ع         صحیة وتقدیم   
عدم إجبارھم على اإلدالء بأی�ة معلوم�ات س�ریة أو ھام�ة أو غیرھ�ا وك�ان م�ن ش�أنھا              

                                                           

)١(  see : Bothe Michael " war and environment in eneyclopedia of 
public international law, vol. ٤ , p. ٢٩١. 

 م��ن االتفاقی��ة الثانی��ة جنی��ف لع��ام   ٣٩ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤، ٢٢: راج��ع ن��صوص الم��واد  ) ٢(
١٩٤٩ 

 .  من االتفاقیة١٢٣راجع نص المادة ) ٣(
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  ) ١(اإلضرار بجیوشھا وإفادة جیش العدو 
وإل��ى جان��ب ھ��ذه الحمای��ة ، ھن��اك حمای��ة أخ��رى لألس��رى أثن��اء األس��ر أو احتج��ازھم    

د م�ن االلتزام�ات الت�ي فرض�ھا الق�انون ال�دولي اإلن�ساني عل�ى أط�راف                   تعتمد على عد  
النزاع ، منھا التزام الطرف الذي یقع في قبضتھ أي من ھؤالء األسرى ب�أن یع�املھم             
معامل��ة إن��سانیة كریم��ة ، وأن یحت��رم أشخاص��ھم وش��رفھم اآلدم��ي ، وأن یق��دم لھ��م      

أدوات وتمكی��نھم م��ن أداء الرعای��ة ال��صحیة ، وكاف��ة م��ا یل��زم لإلعاش��ة ال��سویة م��ن    
الشعائر الدینیة وممارسة النشاط الذھني والفني واالتصال بالخ�ارج ومراع�اة ح�التھم      

  ) ٢(الصحیة والنفسیة وجنسھم 
ول��م یكت��ف الق��انون ال��دولي اإلن��ساني بھ��ذین الن��وعین م��ن الحمای��ة ، ب��ل ف��رض لھ��م    

س���ر ، ف���أعطى  حمای���ة أخ���رى عن���د انتھ���اء العملی���ات القتالی���ة تنتھ���ي بھ���ا حال���ة األ    
للمتحاربین الحق في اإلفراج عن األسیر عند إلقاء س�الحھ وتعھ�ده بع�دم حمل�ھ ثانی�ة              
وعدم االشتراك في العملیات القتالیة ویسمى اإلفراج ھنا باإلفراج تح�ت ش�رط األم�ان           
، وھناك إفراج أخر یسمى باإلفراج الصحي وھو یمنح لھم مراع�اة لح�التھم ال�صحیة                 

باإلفراج الصحي ، أما الم�وتى فیج�ب دف�نھم م�ع وض�ع اس�طوانة        ویسمى اإلفراج ھنا    
كنصف قطر الدائرة توضع معھم علیھا كل ما یخصمھم من بیانات ویتم تب�ادل جث�ثھم    

  ) ٣(أو رفاتھم بعد تحللھا وفق اتفاقیات دولیة تبرم لھذا الغرض 
عی��ان وم��ن مظ��اھر حمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة الحمای��ة المق��ررة لل��سكان الم��دنیین واأل       

المدنیة، فبالنسبة للسكان المدنیین وضع لھم القانون الدولي اإلن�ساني حمای�ة خاص�ة           
تمثلت في إلزام األطراف المتحاربة معاملة ھؤالء المعامل�ة اإلن�سانیة الكریم�ة عن�دما             
یقعون في قبضة أي منھم ، أي أنھم یأخذوا وض�ع األس�رى، وف�ضال ع�ن ھ�ذا أوج�ب              

ى األطراف المتنازع�ة ع�دم اس�تخدامھم ك�دروع ب�شریة ،             القانون الدولي اإلنساني عل   
أو استھدافھم من خالل القصف العشوائي، وتشمل ھذه الحمایة السكان وغی�رھم م�ن         

  ) ٤(األجانب المقیمین معھم على نفس األرض 
وأض��في الم��شرع ال��دولي اإلن��ساني حمایت��ھ للبیئ��ة الطبیعی��ة عل��ى األعی��ان المدنی��ة         

ان الثقافی��ة والبنی��ة الطبیعی��ة ، وأم��اكن المخ��ازن بمختل��ف     كالمب��اني األثری��ة واألعی��  
أنواعھ��ا ، ف��ألزم أط��راف القت��ال بع��دم اس��تھدافھا بالق��صف م��ن قب��ل الق��وات الم��سلحة   
بمختلف أنواعھا بریة كانت أم بحری�ة أم جوی�ة ، م�ع ع�دم ج�واز اس�تخدامھا كأم�اكن                    

                                                           

رجب عبد المنعم متولي ، المعجم الوسیط في ش�رح وتب�سیط قواع�د الق�انون ال�دولي              / د: أنظر  ) ١(
ھ�ـ دار النھ�ضة     ١٤٢٧ – ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦العام مقارنا بأحكام شریعة اإلسالم، الطبعة األول�ى ،          

 . ٥٥٧العربیة ، ص
 . م١٩٤٩انیة لعام  من االتفاقیة الث٧٧، ٦٩، ٥٨، ٤٩: راجع نصوص المواد ) ٢(
 م�ن البرتوك�ول اإلض�افي    ٣٥/١ ، ٣٣/٤الم�واد  : أنظر بخصوص تسھیل نقل الموتى ورف�اتھم    ) ٣(

 ، ١٩٧٧األول لعام 
 وك��ذا  ١٩٧٧م��ن البرتوك��ول األول لع��ام   . ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٧، ٧٦، ٥٠راج��ع ن��صوص الم��واد   ) ٤(

 . ١٩٤٩ من اتفاقیة جنیف الرابعة ٦٧، ٦٨ ، ٥٠، ٢٤، ١٦المواد 
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  ) ١(إیواء حربي أو ثكنات عسكریة أو مخازن لألسلحة و الذخیرة
وال غرابة في ھذا ألن القانون ال�دولي اإلن�ساني اإلس�المي ك�ان أس�بق ف�ي ب�سط ھ�ذه                   
الحمایة فھا ھو رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم یأمر أصحابھ في غزوة بدر ب�أن           
یكرموا األسرى وأن ی�ؤثروھم عل�ى أنف�سھم ف�ي الطع�ام رغ�م اش�تھائھم ل�ھ ، ف�ذكتھم              

ویطعم�ون الطع�ام   " ق�ول الح�ق تب�ارك وتع�الى     السماء في الق�رآن الك�ریم عن�دما ن�زل           
  ". على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا 

إنما نطعمكم لوجھ اهللا ال نرید منكم جزاء وال شكورا إنا نخاف من ربن�ا یوم�ا عبوس�ا         
  ) ٢(قمطریرا 

ف�أعترف اإلس�الم ب��الفرد وبكرامت�ھ اآلدمی��ة ، وأوج�ب عل�ى أف��راد النزاع�ات الم��سلحة       
األخ��وة اإلن��سانیة ، الف��ضیلة ،   : اع��د إن��سانیة ثابت��ة أھمھ��ا    معاملت��ھ م��ن منطل��ق قو  

  ) ٣"(الرحمة العامة لقولھ تعالى لنبیھ وما أرسلناك إال رحمة للعالمین 
ویأمر اإلسالم أھلھ بحسن معاملة الناس وعدم االشتداد عل�یھم لق�ول الرس�ول الك�ریم             

  ) ٤(ناس في الدنیا في الحدیث الصحیح إن اهللا یعذب یوم القیامة الذین یعذبون ال
ونھى اإلسالم عن ھدم األماكن الدینیة كاألدیرة والمعابد والمساجد وغیرھ�ا مم�ا یفی�د     
الناس في حیاتھم المدنیة وال یستخدم في األغراض العسكریة ، وُعنّى اإلسالم بالبیئة 

  ) ٥(الطبیعیة عنایة فاقت حمایة القانون الوضعي لھا 
:  بحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة زم��ن النزاع��ات الم��سلحة ونعن��ي بالنظ��ام الق��انوني الخ��اص 

مجموعة القواعد القانونیة الواجبة التطبیق لحمایة البیئة الطبیعیة من االنتھاك زم�ن      
النزاع��ات الم��سلحة ، وھ��ي قواع��د حدیث��ة الن��شأة ن��سبیا حی��ت أنھ��ا ل��م تظھ��ر إال ف��ي    

 اإلن��ساني ، ال��سبعینیات م��ن ض��من مجموع��ة م��ن القواع��د الخاص��ة بالق��انون ال��دولي   
ویق�ضي ب�أن ح�ق أط�راف     : المب�دأ األول  : وترتكز ھ�ذه القواع�د عل�ى مب�دأین ھ�امین       

النزاعات المسلحة في اختی�ار أس�الیب ووس�ائل القت�ال ل�یس حق�ا ال یقی�ده قی�ود ، أم�ا                    
فھو مبدأ التناسب فیما بین حق أطراف القتال في اختیار وس�ائلھم ف�ي    : المبدأ الثاني   

ابین ما ھو مفروض علیھم من التزام قوي بحمایة البیئة الطبیعیة القتال بشروط ، وم
ویتك���ون النظ���ام الق���انوني لحمای���ة البیئ���ة الطبیعی���ة م���ن  )  ٦(زم���ن الن���زاع الم���سلح 

                                                           

 م��ن البرتوك��ول األول  ٥/ ٥٤ ، ٥٤/٤ ، ٥٤/٣ ، ٥٢/٢، ٥٢/١، ٤٨ راج��ع ن��صوص الم��واد   )١(
: ولمزید م�ن التفاص�یل ح�ول الحمای�ة المدنی�ة المق�ررة لل�سكان واالعی�ان المدنی�ة                  . ١٩٧٧لعام  

محم��ود م��اھر ، نظ��ام ال��ضمانات الدولی��ة لالس��تخدامات ال��سلیمة للطاق��ة النووی��ة ،        / د: أنظ��ر 
 ھـ ١٤٠٠دار النھضة العربیة، القاھرة الطبعة األولى ، 

 )١٠-٨( اآلیات –سورة اإلنسان ) ٢(
 )١٠٧( اآلیة –سورة االنبیاء ) ٣(
 ٥٩كتاب األموال ألبي عبید ، : أنظر ) ٤(
الفق��ھ اإلس��المي مرونت��ھ وتط��وره سل��سلة / ف��ضیلة ال��شیخ ج��اد الح��ق عل��ى ج��اد الح��ق  : أنظ��ر ) ٥(

 ، ١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠عشرون ، الكتاب األول البحوث اإلسالمیة السنة الحادیة وال
)٦(  see ; Bothe . Michael: war and environment in encyclopedia of 
public international op. cit., p. ٢٩١. 
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مجموع���ة م���ن القواع���د االتفاقی���ة أو قواع���د المعاھ���دات الدولی���ة الت���ي تحم���ي البیئ���ة 
ن القواع�د االتفاقی�ة قواع�د       الطبیعیة زمن النزاع المسلح ، والتي تنقسم إلى نوعین م         

المعاھدات التي تحمي البیئة بطریق�ة غی�ر مباش�رة ، وقواع�د المعاھ�دات الت�ي تحم�ي                   
البیئ��ة الطبیعی��ة بطریق��ة مح��ددة ول��م یفتن��ا أن نلق��ي ال��ضوء عل��ى الجھ��ود الدولی��ة          
المبذول��ة لحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة زم��ن النزاع��ات الم��سلحة ، وعل��ى ض��وء م��ا تق��دم      

  :بحث إلى ثالث مطالب رئیسیة ھي قسمت ھذا الم
  .المعاھدات الدولیة التي تحمي البیئة الطبیعیة بصورة غیر مباشرة: المطلب األول 
  المعاھدات الدولیة التي تحمي البیئة الطبیعیة بصورة محددة : المطلب الثاني 

 الجھ��ود الدولی��ة المبذول��ة لحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة زم��ن النزاع��ات    : المطل��ب الثال��ث  
  .المسلحة

  اطب اول

طا ا  ا دودات اا  

   ورة ر رة

من الحقائق الت�ي ال ینكرھ�ا أح�د ، أن الق�انون ال�دولي اإلن�ساني ق�انون ح�دیث الن�شأة            
نسبیا فلم تتضح معالمھ إال في بدایة السبعینیات ، وبدأ انطباقھ على اإلنسان فأض�في                

میین ، ولم یتناول البیئة م�ن قری�ب أو بعی�د ، فأن�صبت ج�ل دراس�اتھ       حمایتھ على اآلد  
عل��ى اإلن��سان ، لك��ن ھن��اك العدی��د م��ن األحك��ام الت��ي ت��ضمنتھا ن��صوصھ تم��د الحمای��ة  
لت��شمل البیئ��ة الطبیعی��ة كاألعی��ان وال��سكان الم��دنیین رغ��م أن معظ��م ھ��ذه األحك��ام ق��د   

  .ن ھذه المعاھداتوردت في اتفاقیات عرفیة ، لذا سنكتفي بذكر بعضًا م
 ، واتفاقی��ة الھ��اي الرابع��ة  ١٨٦٨فعل��ى س��بیل المث��ال إع��الن س��ان بتزس��بورج لع��ام    

 ، حی��ث ت��ضمنت الالئح��ة ١٩٠٧الخاص��ة بع��ادات وتقالی��د الح��رب والت��ي عق��دت ع��ام  
الملحقة بھا العدید من األحكام الخاصة بالحمایة القانونیة للبیئ�ة حی�ث حظ�رت الم�ادة                

زاع المسلح تدمیر أو مصادرة أیة ممتلكات عامة أو خاص�ة       منھا على أطراف الن    ٢٢
مملوك��ة للع��دو ، اللھ��م ان كان��ت ھن��اك ض��رورة م��ن ض��رورات الح��رب فعندئ��ذ تج��د        
المصادرة أو االستیالء على ھذه الممتلكات ما یبررھا وھي الضرورة العسكریة أثناء   

  ) ١(النزاع المسلح 
رى تحم��ي البیئ��ة الطبیعی��ة م��ن خ��الل  وإل��ى جان��ب ھ��ذه االتفاقی��ات ھن��اك اتفاقی��ات أخ�� 

  :حظرھا الستخدام أطراف النزاع المسلح وسائل معینة في القتال ، مثل
البروتوكول الخاص بحظر استعمال الغازات الخانقة أو ال�سامة أو م�ا ش�ابھھا        -١

أو م���ا ی���سمى بالوس����ائل   ) األس���لحة البیولوجی���ة   ( ، وك���ذا حظ���ر اس���تخدام    
  .١٩٢٥ یونیھ حزیران عام ١٧ف في البكتریولوجیة والمعتمد في جنی

                                                           

أنط��وان بوفیی��ھ ، حمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة ف��ي فت��رة الن��زاع الم��سلح ، مرج��ع س��ابق ،       : أنظ��ر ) ١(
 .١٩٥ص
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اتفاقی�����ة حظ�����ر اس�����تخدام أو إنت�����اج أو تخ�����زین األس�����لحة البكتریولوجی�����ة      -٢
  .١٩٧٢نیسان /  ابریل ١٠والمعتمد في جنیف في ) االبیولوجیة(

اتفاقیة حظر أو تقیید اس�تعمال أس�لحة تقلیدی�ة معین�ة یمك�ن اعتبارھ�ا مفرط�ة                   -٣
ت��شرین األول ع��ام /  أكت��وبر ١٠ال��ضرر او ع��شوائیة األث��ر ، والمعتم��دة ف��ي  

 ، وتعد ھذه االتفاقیة من أھ�م االتفاقی�ات الت�ي وض�عت قواع�د قانونی�ھ                   ١٩٨٠
 : لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاع المسلح لسببین ھامین ھما 

والت�ي ن��صت  ) ٨(أنھ��ا ت�ضمنت م��ادة ھام�ة للغای��ة ھ�ي الم��ادة    : ال�سبب األول   -٤
ام االتفاقی�ة  ، ل�ذلك فھ�ي اتفاقی�ة قابل�ة       على آلیة معین�ة لمراجع�ة وتع�دیل أحك�         

للتط��ویر م��ن خ��الل إلح��اق بروتوك��ول إض��افي یلح��ق بھ��ذه االتفاقی��ة یت��ضمن      
أحكاما إضافیة خاصة بحمایة البیئة الطبیعی�ة وخاص�ة زم�ن الن�زاع الم�سلح ،            

فواض���ح أن االتفاقی���ة ت���ضمنت أحكام���ا إض���افیة خاص���ة : أم���ا ال���سبب الث���اني 
واألس�لحة  ) البروتوك�ول الث�اني   (اك والنب�ائط األخ�رى      باستخدام األلغام واالش�ر   

تسھم من خاللھ في حمایة البیئة الطبیعی�ة زم�ن   ) البروتوكول الثالث(الحارقة  
 )  ١(النزاعات المسلحة 

ومن  جانبنا أن أھمیة االتفاقیة تكم�ن فیم�ا ت�ضمنتھ م�ن أحك�ام خاص�ة بحمای�ة البیئ�ة           
منھ��ا والت��ي حظ��رت عل��ى  ) ٥٢(م��ادة الطبیعی��ة زم��ن النزاع��ات الم��سلحة وخاص��ة ال  

أطراف القتال تدمیر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، والتي تمثل حدا أدنى م�ن الحمای�ة    
راج�ع تف�صیال لھ�ذه االتفاقی�ات وم�ا          (المقررة للبیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة       

 –ي ت�ضمنتھ م�ن أحك��ام خاص�ة بحمای��ة البیئ�ة زم��ن الن�زاع الم��سلح المبح�ث التمھی��د      
  ) .المطلب الثاني الخاص بااللتزام الدولي بحمایة البیئة الطبیعیة بوجھ عام

وختاما نؤكد على أن ھذه االتفاقیات وضعت عددا  م�ن ال�ضوابط الدقیق�ة لتنظ�یم ح�ق                
أطراف القت�ال ف�ي اختی�ار وس�ائل القت�ال الت�ي تعتم�د علیھ�ا ف�ي ھزیم�ة الع�دو ، حی�ث                 

حدة ھي حمایة البیئة الطبیعی�ة زم�ن النزاع�ات       أجمعت كل ھذه الضوابط على غایة وا      
المسلحة ، یضاف الى ما تقدم أن ھذه االتفاقیات وب�ال اس�تثناء أعمل�ت مب�دأ التناس�ب                   
فیما بین حق المقاتل في ھزیمة العدو ، وم�ا یج�ب علی�ھ ف�ي الجان�ب األخ�ر م�ن ع�دم                     

 قائم��ا ف��ي االض��رار بالبیئ��ة الطبیعی��ة أی��ا كان��ت الظ��روف واألس��باب ، ویبق��ى ال��سؤال   
النھای��ة ح��ول االتفاقی��ات األخ��رى الت��ي ت��ضمنت حمای��ة للبیئ��ة الطبیعی��ة ب��صورة أكث��ر  

  تحدیدا ؟
  : وھذا ھو موضع البحث في المطلب الثاني على النحو التالي 

                                                           

یة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین زمن النزاعات الم�سلحة  اتفاق: راجع تفصیال  ) ١(
  .١٩٤٩ من أغسطس آب ١٢والمعتمدة في جنیف في 

See : Goldbat jozet : The mitigation of environmental distruption 
by war legal appro aches'' in invironment heards of war ed. 
Awething Oslo, London, pp٥٥-٥٣ 
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ب اطا  

 ا  ا دودات اا  

   و ادد

ضع لحماية  لتي  لية   ل لمعاه  تا هما م  بيعية ، معاه ل   : لبيئة 

 معاھدة حظر استخدام تقنیات لتغیی�ر البیئ�ة ألغ�راض ع�سكریة ، أو ألي أغ�راض             -١
عدائیة أخرى ، والتي اعتمدتھا الدول األطراف فیھا في أروقة المنظمة الدولی�ة        

   .١٩٧٦كانون األول عام /  من دیسمبر ١٠وتحت إشراف األمم المتحدة في 
 ١٩٤٩ھدة الثانیة فھي البروتوكول األول اإلضافي التفاقیات جنیف لعام          أما المعا  -٢

ولق��د وض��عت ھ��اتین االتف���اقیتین ع��ددا م��ن القواع��د القانونی���ة الت��ي تكف��ل الحمای���ة         
  :القانونیة للبیئة الطبیعیة على التفصیل التالي 

 معاھ���دة حظ���ر اس���تخدام تقنی���ات لتغیی���ر البیئ���ة ألغ���راض ع���سكریة ، أو ألی���ة  :أوال 
فلقد أدى تط�ور وس�ائل وأس�الیب القت�ال والت�ي ت�ضر بالبیئ�ة        : أغراض عدائیة أخرى   

الى تولید ن�وع م�ن الخ�وف المتج�دد ل�دى ال�دول األع�ضاء ف�ي المجتم�ع ال�دولي، مم�ا                  
دفعھ��م إل��ى وض��ع ھ��ذه المعاھ��دة والت��ي أش��رفت علیھ��ا األم��م المتح��دة ووقع��ت تح��ت     

لدقة وخاصة فما تضمنتھ من قواعد رعایتھا موضع التطبیق، وھي معاھدة غایة في ا
لحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة ، ل��ذلك فھ��ي تھ��دف ف��ي المق��ام األول إل��ى حظ��ر اس��تخدام           
المحاربین ألیة وسائل قتالیة ذات تقنیات عالیة م�ن ش�أنھا اإلض�رار بالبیئ�ة الطبیعی�ة              

ع�سكریا أو أی�ة أغ�راض عدائی�ة أخ�رى أو لكونھ�ا              ( أیا كان الغ�رض م�ن اس�تخدامھا         
 في النھایة إلى ت�دمیر البیئ�ة الطبیعی�ة ت�دمیرا كلی�ا ، ف�ضال ع�ن اض�رارھا بأی�ة                       تؤدي

  ) من االتفاقیة ١المادة ( دولة أخرى طرفا في القتال أو الحرب التي دارت رحاھا 
تل��ك " ث��م ح��ددت ھ��ذه االتفاقی��ة نوعی��ة االعت��داءات المحظ��ورة بالم��ادة ال��سابقة بأنھ��ا 

س��ائل قتالی��ة عالی��ة التقنی��ة ، أو أكث��ر تط��ویرا      االعت��داءات الناجم��ة ع��ن اس��تخدام و   
بصورة تؤدي وبوضوح إلى تغییر تكوین األرض أو تركیبتھا الكیمیائی�ة أو الدینامی�ة           

  ) ١) (٢المادة (من خالل التغییر المتعمد في العملیات الطبیعیة 
 ورغم وضوح ھدف ھذه االتفاقیة ، إال أن واضعوھا لم ینسوا عملیات التغییر البیئی�ة         

التي تجریھا الدول المتقدمة ألغراض سلمیة ، والتي سمحت للدول بإجرائھا ، ولك�ن               
 ) ٣/١م( في ظل القواعد األساسیة للقانون الدولي العام الساریة في ھذا الخ�صوص             

، وان كان��ت عملی��ة التغیی��ر ال��سلمي للبیئ��ة تتوق��ف عل��ى تب��ادل المعلوم��ات فیم��ا ب��ین    
نظمات الدولیة التي تسعى جاھ�دة ال�ى إق�رار ال�سالم     الدول األطراف أو بینھا وبین الم     

 ٣/٢م(في ربوع العالم مع عدم نسیانھا لحاجة العالم النامي إلى مثل ھذه التغیی�رات           
وقد حرصت االتفاقیة على إلزام كافة الدول األطراف ببذل الجھد م�ن أج�ل من�ع أی�ة                  ) 

یتھا أو سیادتھا الكاملة أضرار قد تترتب على فعلھا في أیة منطقة تقع أو تخضع لوال        

                                                           

 ١٩٧، ١٩٦أنطون بوفییھ ، المرجع السابق ، ص: في التعلیق على ھذه المعاھدة : راجع ) ١(
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وفي سبیل تنفیذ أحكام ھذا االتفاق حرصت االتفاقی�ة عل�ى ح�ث ال�دول األط�راف        ) ٤م(
وإلزامھم بتبادل المعلومات فیما بینھم حول أیة تغیرات قد تحدث ف�ي البیئ�ة الطبیعی�ة             

أما باقي نصوص المعاھدة )  من المعاھدة ٥م(بفعل أحدھم من خالل التعاون في ذلك      
لمادة السادسة وفي المادة العاشرة فقد حددت كی�ف ت�سري أحك�ام ھ�ذا االتف�اق ،             من ا 

وما یضاف إلیھ أو یلحق بھ من تعدیالت، ولغات المعاھدة ومھام لجن�ة الخب�راء الت�ي            
  .أنشئت من قبل ھذه المعاھدة 

ویلحق بھذه المعاھدة معاھدة أخرى تسعى لنفس الغرض وھو حمایة البیئة الطبیعی�ة     
  ر أثناء أو زمن النزاعات المسلحة ، من الضر

 اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو :ثانیا 
 ، وق��د ١٩٨٠ ت��شرین األول – م��ن أكت��وبر ١٠عدوانی��ة األث��ر والمعتم��دة ف��ي جنی��ف 

حوت ھذه المعاھدة حوالي إحدى عشر مادة كلھا تضمنت التزاما یف�رض عل�ى ع�اتق                
طراف القتال أو النزاع المسلح عدم استخدام أیة وسائل أو أسلحة للقت�ال ت�ؤدي إل�ى               أ

اإلضرار باإلنسان بصورة مفرطة ، أو استخدام نوعیة من السالح عدواني األثر على 
فرض أن اإلنسان ھو أحد عناصر البیئ�ة الطبیعی�ة والت�ي ال یج�وز اإلض�رار بھ�ا ب�أي                    

  ) .١(نزاع المسلح حال من األحوال زمن القتال أو ال
 اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة ف�ي حاف�ة ن�زاع م�سلح وبروتوكولھ�ا الملح�ق              :ثالثا  
  :بھا 

وھي اتفاقیة قصد من انعقادھا إضفاء الحمایة على الممتلكات واألعیان الثقافیة الت�ي           
، ب�دأت   یة تف�صیلیة ت�ضمنت ع�ددا م�ن الم�واد     تضار أثناء النزاع المسلح ، وھي اتفاق 

بتعریف ھذه األعیان والممتلكات الثقافیة والتي عرفتھا بأنھ�ا ك�ل المب�اني وم�ا یلح�ق                 
  .)١م(ة وما بھا من كتب ومجموعات علمیةبھا كالجامعات والمعاھد والمجامع العلمی

، وأخ�رى لوقایتھ�ا      ) ٢م(ووضعت باإلضافة الى ذل�ك قواع�د لحمای�ة ھ�ذه الممتلك�ات              
 عل�ى ض�رورة احت�رام ھ�ذه الممتلك�ات ب�أن أوجب�ت               ، وأكدت في مادتھ�ا الرابع�ة      ) ٣م(

عل��ى المتح��اربین ع��دم ھ��دمھا أو ت��دمیرھا أو نھبھ��ا أو س��رقة محتویاتھ��ا ، وألزمتھ��ا  
  ) ٢ ) (٤م(باالمتناع عن القیام بأیة ھجمات تدمیریة ضد ھذه األماكن 

 ع�ن   وال یكاد یختلف البروتوكول الملحق باتفاقیة حمایة األعیان والممتلك�ات الثقافی�ة           
ج��وھر االتفاقی��ة إذ أل��زم األط��راف المتحارب��ة ب��احترام ھ��ذه المب��اني وع��دم تعری��ضھا     

  ) ٣ ()١م(و التخریب أو سرقة محتویاتھا للتدمیر أ
م�ن المؤك�د أن    : ١٩٤٩ البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقیات جنی�ف لع�ام    :رابعا  

                                                           

راجع اتفاقیة حظر أو تقیی�د اس�تعمال أس�لحة تقلیدی�ة معین�ة یمك�ن اعتبارھ�ا مفرط�ة ال�ضرر أو                ) ١(
ض��من مجموع��ة االتفاقی��ات  . ١٩٨٠ ت��شرین األول – أكت��وبر ١٠ جنی��ف ف��ي –عدوانی��ة األث��ر 

 .ر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إصدا–منشورة بمجلة الصلیب األحمر الدولي ال
 .١٩٥٤أیار /  مایو ١٤وھذه االتفاقیة قد اعتمدت في الھاي في ) ٢(
 م�ایو أی�ار   ١٤وقد اعتمد ھ�ذا البرتوك�ول ف�ي نف�س توقی�ت اعتم�اد االتفاقی�ة األص�ل ف�ي الھ�اي              ) ٣(

 .م١٩٥٤
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 ٣٥المادة :  فقط وھما الحمایة المقررة في ھذا البروتوكول قد أوجزت في أربع مواد
 یحظر استخدام وسائل أو ١ / ٣٥ من البروتوكول ، فوفقا لنص المادة ٥٥، والمادة 

أس��الیب للقت��ال یق��صد بھ��ا أو یتوق��ع منھ��ا أن تلح��ق بالبیئ��ة الطبیعی��ة أض��رارا بالغ��ة      
واس��عة االنت��شار وطویل��ة األم��د وت��شیر ھ��ذه الم��ادة إل��ى م��ا ی��ستخدمھ األط��راف ف��ي     

زاع��ات الم��سلحة م��ن وس��ائل أو أس��لحة م��دمرة وأس��الیب قتالی��ة ت��ضر  الح��روب أو الن
بالبیئة الطبیعة بصفة مباشرة وفوریة أو بصورة غیر مباشرة ، ولكن لزمن قد یطول 

 فق��د ن��صت عل��ى أن تراع��ي أثن��اء القت��ال حمای��ة ٥٥/١أو ف��ي الم��ستقبل ، أم��ا الم��ادة 
طویل�ة األم�د ، وتت�ضمن ھ�ذه         البیئة الطبیعیة م�ن األض�رار البالغ�ة واس�عة االنت�شار و            

الحمایة حظر اس�تخدام  أس�الیب أو وس�ائل القت�ال الت�ي یق�صد بھ�ا أو یتوق�ع منھ�ا أن                   
ت��سبب مث��ل ھ��ذه األض��رار بالبیئ��ة الطبیعی��ة وم��ن ث��م ت��ضر ب��صحة أو بق��اء ال��سكان ،   

 عل��ى حظ��ر ھجم��ات ال��ردع الت��ي ت��شن ض��د البیئ��ة الطبیعی��ة،       ٥٥/٢ون��صت الم��ادة  
ة تضمنت الحمایة الباقیة للسكان المدنیین من األعمال العدوانیة       ویالحظ أن ھذه الماد   

كالممتلك�ات  (التي تمارسھا األطراف المتحاربة ، فضال عن حمایة الممتلك�ات المدنی�ة        
الخاصة باألفراد أو بالحكومات ولكن یغلب علیھا الطابع المدني والتي نص علیھا في     

   ) .٥٦ – ٥٢(خاصة المواد من الفصل الثالث من الباب الرابع للبروتوكول و
 تقصد حمایة ٥٥ إال أن المادة ٣٥ والمادة ٥٥ھذا ورغم التشابھ الواضح بین المادة 

البیئة الطبیعیة المتمثلة في السكان المدنیین وذلك بعدم تعریضھم ألیة أعم�ال عدائی�ة     
 البیئ�ة  أو انتقامیة ، وتحظر كذلك على أطراف النزاع القیام بأیة أعم�ال انتقامی�ة ض�د               

  ) ١(الطبیعیة مما قد  یضربھا وبالبشریة جمعاء ، 
 عل�ى حمای�ة   ٥٤ ، ركزت المادة ٥٦ ، ٥٤أضف إلى المادتین سالفتي الذكر المادتان  

 عل�ى  ٥٦األعیان والمواد التي ال غنى عنھا  لبقاء السكان المدنیین ، وركزت الم�ادة      
ارة أو خطرة ووجھ االرتباط حمایة األشغال الھندسیة والمنشآت التي تحتوي مواد ض

فیما بین االتفاقی�ات س�الفة ال�ذكر والبروتوك�ول اإلض�افي األول التفاقی�ات جنی�ف لع�ام                 
 ھ�و أن االتفاقی�ات س�الفة ال�ذكر تح�رم اس�تخدام أی�ة وس�ائل أو أس�الیب للقت��ال          ١٩٤٩

 یترتب علیھا اإلضرار بالبیئ�ة الطبیعی�ة ح�اال أو ف�ي أم�د بعی�د ، أم�ا البروتوك�ول فإن�ھ                  
یحظر اللجوء الى الحرب االیكولوجی�ة الت�ي یترت�ب علیھ�ا اس�تخدام وس�ائل قتالی�ة ق�د               
تضر بتوازنات البیئة الطبیعیة ، وال ازدواج مطلقا فیما بین ھ�ذه االتفاقی�ات وم�ا ب�ین             

  . البروتوكول 
وواضح من استقراء أحكام االتفاقیات سالفة الذكر أنھا تضمنت قواعد لحمای�ة البیئ�ة              

أثناء النزاع المسلح الدولي ، لكن ماذا عن وضع البیئة الطبیعیة وم�ا یلح�ق           الطبیعیة  
  بھا من أضرار أثناء النزاع المسلح الداخلي أو غیر الدولي؟ 

  .حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاع المسلح غیر الدولي
 والمتأم��ل لجمی��ع االتفاقی��ات الخاص��ة بحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة أثن��اء الن��زاع الم��سلح      

الدولي بجدھا قد خلت تماما م�ن أی�ة قاع�دة لحمای�ة البیئ�ة زم�ن الن�زاع الم�سلح غی�ر                       
                                                           

 ١٩٨رجع السابق ، صأنطون بوفییھ ، الم: أنظر ) ١(
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الدولي ، وربما كان ھذا ملحوظا عند رجال القانون ال�دولي ف�ي الم�ؤتمر الدبلوماس�ي       
الذي عقد لتطویر قواعد القانون ال�دولي اإلن�ساني حی�ث ق�دم اقت�راح للم�ؤتمر إلدراج                  

 م����ن ٥٥ ، والم���ادة  ٣٥ ، ٢٥دل حك���م الفق���رة   حك���م ف���ي البروتوك���ول الث���اني یع����ا    
  ) ١(البروتوكول األول  ورغم ھذا فقد رفض ھذا االقتراح 

وبالتالي لو ال وجود بعض المواد في البروتوك�ول الث�اني لم�ا وج�دت للبیئ�ة الطبیعی�ة                 
ثمة حمایة أثناء النزاع المسلح غی�ر ال�دولي ، فق�د ت�ضمن ھ�ذا البروتوك�ول المادت�ان                 

 على حمایة األعی�ان المدنی�ة والت�ي ال غن�ى عنھ�ا           ١٤ث نصت المادة     ، حی  ١٥ ،   ١٤
لبق��اء ال��سكان الم��دنیین ، وحظ��رت ك��ذلك الھجم��ات عل��ى الم��واد الغذائی��ة والمن��اطق      
الزراعیة التي تنتجھا ، والمحاصیل والماشیة ومیاه الشرب وش�بكاتھا وك�ذلك أش�غال              

  .الري 
لھجم�ات عل�ى المن�شآت ات�ي تح�وي       من نفس البروتوكول فقد حظرت ا    ١٥أما المادة   

قوى خطرة أو مواد ضارة متى كان في الھج�وم علیھ�ا أي ن�وع م�ن اإلض�رار بالبیئ�ة        
الطبیعی��ة وختام��ا نؤك��د عل��ى حقیق��ة  ھام��ة وھ��ي أن جمی��ع االتفاقی��ات س��واء ح��وت      
أحكاما تحمي من خاللھا البیئ�ة الطبیعی�ة أثن�اء النزاع�ات الم�سلحة الدولی�ة والداخلی�ة            

اشرة أو غی�ر مباش�رة كلھ�ا ت�صب ف�ي مع�ین واح�د ، أو ل�یس لھ�ا إال ھ�دفا           بصورة مب 
واحدا وھو حمایة البیئة الطبیعیة من أیة أضرار تلحق بھ�ا أثن�اء النزاع�ات الم�سلحة                 

  . عموما دولیة كانت أو داخلیة
وبعد أن انتھینا من بیان المعاھدات الدولیة التي تحمي البیئة الطبیعیة زمن النزاعات  

ة الدولی��ة  وغی��ر الدولی��ة نت��ساءل ع��ن العن��صر الث��اني للحمای��ة وھ��و الجھ��ود الم�سلح 
الدولیة المبذولة وھي تمثل العنصر األول في الحمایة  من أجل حمایة البیئة الطبیعیة 

  .زمن النزاعات المسلحة بصفة عامة ؟ ھذا ما یجیب علیھ في المطلب الثالث

  اطب اث

 ذوا دوود ااطا ا   

ت ازان از   

م��ن المؤك��د أن الحمای��ة المق��ررة للبیئ��ة الطبیعی��ة م��ا ك��ان لھ��ا أن توج��د ل��وال الجھ��ود   
الصادقة التي بذلت على المستوى الدولي للحفاظ على البیئ�ة الطبیعی�ة وخاص�ة زم�ن                

اع���ات النزاع���ات الم���سلحة ، وی���ستوي ف���ي ذل���ك النزاع���ات الم���سلحة الدولی���ة، والنز 
الم��سلحة غی��ر ذات الط��ابع ال��دولي ، وق��د ك��ان م��ن أب��رز الجھ��ود الت��ي ب��ذلت ف��ي ھ��ذا  
الصدد جھد الجمعیة العامة لألمم المتحدة والذي كلل بوضع المیث�اق الع�المي للطبیع�ة        
، وم��ا قام��ت ب��ھ األم��م المتح��دة م��ن خ��الل إش��رافھا ورعایتھ��ا العدی��د م��ن الم��ؤتمرات   

 أجل حمای�ة األرض أو البیئ�ة الطبیعی�ة مم�ا ق�د یلح�ق       الدولیة الناجحة التي عقدت من 

                                                           

مجموع��ة اتفاقی��ات الھ��اي وبع��ض  (الق��انون ال��دولي المتعل��ق ب��سیر العملی��ات العدائی��ة  : راج��ع ) ١(
 . ١٩٩٠المعاھدات األخرى ، الطبعة األولى ، نشر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر جنیف ، 
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  . بھا من أخطار أو یصیبھا من أضرار 
لذلك نبدأ أوال ببیان دور الجمعیة العامة لألمم المتحدة في حمایة البیئة الطبیعة أثن�اء        
النزاعات المسلحة ، وما تاله من جھود دولیة تمثلت في عدد م�ن الم�ؤتمرات عق�دت             

نتصدى لدور األمم المتحدة كمنظمة دولیة أم في        :  العامة ، وثانیا     في أروقة الجمعیة  
حمایة البیئ�ة الطبیعی�ة عموم�ا ، أي س�واء وق�ت ال�سلم أو وق�ت الح�رب أو النزاع�ات                       

  .المسلحة بمختلف أنواعھا 
  :وعلى ضوء ما نقدم قسمت ھذا المطلب إلى فرعین رئیسیین ھما 

  .ایة البیئة الطبیعیة زمن النزاع المسلحدور الجمعیة العامة في حم: الفرع األول 
ویف�صل الق�ول    . دور األمم المتحدة في حمایة البیئ�ة الطبیعی�ة عموم�ا            : الفرع الثاني   

  : في كل فرع من ھذین الفرعین على  الوجھ اآلتي 

ل أل   لف 

بيعية ل لبيئة  لعامة في حماية  لجمعية     

لمسلح لن  م     

عام�ة لألم�م المتح�دة دور عظ�یم ف�ي حمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة  زم�ن          لقد ك�ان للجمعی�ة ال    
  النزاع المسلح إذ یرجع إلیھا الفضل في وضع المیثاق العالمي للطبیعة 

وال�ذي ح�وى العدی�د م�ن القواع�د القانونی�ة الت�ي ل�و          )  W.C.N( والذي یرم�ز إلی�ھ   
ة زمن النزاع المسلح ، طبقت فعال ألدت إلى توفیر حمایة قانونیة فعالة للبیئة الطبیعی 

  : ومن أھم ما جاء في ھذا المیثاق من قواعد 
دوال أو منظمات وكذا الھیئات والمشروعات      ( التزام أشخاص القانون الدولي      -١

غیر الحكومة واألفراد بالتعاون التام فیم�ا بینھ�ا ، وتن�سیق جھودھ�ا م�ن أج�ل            
  .حمایة البیئة الطبیعیة والحفاظ علیھا 

والمنظم��ات الدولی��ة عن��د وض��عھا لخط��ط التنمی��ة االقت��صادیة  إل��زام ك��ل ال��دول  -٢
بالحفاظ على البیئة الطبیعیة بوصف أن حمایة البیئة الطبیعیة والحفاظ علیھ�ا            

 .ھو جزء ال یتجزأ من عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
العمل على تحسین جودة البیئة الطبیعیة وحمایتھ�ا والحف�اظ علیھ�ا بن�اء عل�ى              -٣

 .لمیة سلیمة أسس ع
التزام جمیع الدول بحمایة البیئة الطبیعیة بصفة عامة حتى في المناطق الغیر        -٤

ھ��ذا وق�د وض��عت الجمعی��ة العام�ة ع��ددا م��ن   ) ١(خاض�عة ل��سیادة دول�ة بعینھ��ا   
أن : الضوابط األساسیة لحمایة البیئة الطبیعیة وحمایة حقوق اإلنسان ومنھا           

 الحی��اة فھ��و یعتم��د عل��ى البیئ��ة  الج��نس الب��شري ج��زء ال یتج��زأ م��ن منظوم��ة 
لتولید الطاقة وغیرھ�ا م�ن وس�ائل الحی�اة ، أن ح�ضارة الطبیع�ة ھ�ي األس�اس                    

                                                           

، مجل��ة )م��م المتح��دةدور األ(عطی��ة ح��سین األفن��دي ، اإلدارة الدولی��ة لق��ضایا البیئ��ة  / د: أنظ��ر ) ١(
 .٨٥ ، ص١٩٩٢ ، السنة أكتوبر ١١٠السیاسة الدولیة ، العدد 
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 ) ١(لثقافة بني اإلنسان والتي أثرت في مقدرتھ الفنیة والعلمیة 
وما نخلص إلیھ ھو أن للجمعیة العامة دور خالق في حمایة البیئة الطبیعیة والحف�اظ                

 أثناء النزاعات الم�سلحة  ، فم�اذا ع�ن دور األم�م المتح�دة      علیھا سواء وقت السلم أو   
  في حمایة البیئة الطبیعیة بصفة عامة ، أو إبان النزاعات المسلحة بصفة خاصة ؟

  : ھذا ما نجیب علیھ في الفرع الثاني من ھذا المطلب على النحو التالي 

لثاني   لف 

لية  مة  لمتح كمن ألم     

لبيئة  جه عافي حماية  بيعية ب   ل

قامت األمم المتحدة بعدد من الجھود على المستوى ال�دولي تھ�دف إل�ى ت�وفیر حمای�ة             
مؤتمري األمم المتحدة األول والث�اني للبیئ�ة         : كافیة للبیئة الطبیعیة فكان على رأسھا       

، ما قامت بھ من أعمال للحد من تغیر المناخ بصفة عامة ، وم�ن أھماھ�ا بروتوك�ول             
 الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ، خطة عمل            ١٩٩٧كیوتو  

 م ح�ول  ٢٠٠٧ م ، م�ؤتمر قم�ة األرض  كوبنھ�اجن    ٢٠٠٧ب�الي ب�شأن تغی�ر المن�اخ     
  .تغیر المناخ 

ففیم�ا یتعل�ق ب�المؤتمر    :  مؤتمري األمم المتحدة األول والثاني للبیئة الطبیعی�ة      :أوال  
 بعد أربع سنوات من التح�ضیر ل�ھ ، وب�دأ أعمال�ھ م�ن خ�الل        عقد ھذا المؤتمر  : األول  

ثالث لجان اللجنة األول�ى خاص�ة بال�شئون الثقافی�ة واالجتماعی�ة ، أم�ا اللجن�ة الثانی�ة                  
فخاصة بالمحافظة على البیئة الطبیعی�ة ، وأخی�را اللجن�ة الثالث�ة الخاص�ة ب�اإلجراءات         

 تھ�دف إل�ى ت�دمیر البیئ�ة الطبیعی�ة           الدولیة الواجبة اإلتباع عند التصدي لألعمال الت�ي       
)٢ (  

ویھدف ھ�ذا الم�ؤتمر إل�ى تنمی�ة ال�شعوب والحكوم�ات للعم�ل الجم�اعي للوص�ول إل�ى                    
 توجی�ھ كلھ�ا   ١٠٩توقي األخطار التي تھدد البیئة ، وكان م�ن نتائج�ھ ص�دور ح�والي          

ت��دعوا الحكوم��ات وال��شعوب اتخ��اذ اإلج��راءات الت��ي ت��سھم ف��ي ح��ل كاف��ة الم��شكالت     
   .البیئیة

 ٥ھذا وقد عقد مؤتمر األمم المتحدة األول للبیئة في مدینة استكھولھم في الفترة من 
 دول�ة ، وتخل�ف ع�ن الح�ضور العدی�د            ١١٣ ، وحضره ح�والي      ١٩٧٢ یونیو   ١٦إلى  

 االتح�اد ال�سوفیتي   – بولن�دا  – بلغاری�ا   – كوب�ا    –ألبانی�ا   ( من الدول االشتراكیة منھ�ا      

                                                           

نبیل بشر ، المسئولیة الدولیة في عالم متغیر ، الطبعة األولى ، دار النھضة العربی�ة   : د: أنظر  ) ١(
  . ٥٠٩، ص١٩٩٤القاھرة ، 

م�د ح�سن رش�یدي ، الحمای�ة     أح/ د.أ:      وراجع لمزید من التفاص�یل ح�ول الحمای�ة الدولی�ة للبیئ�ة            
، ١٩٩٢ أكت��وبر ١١٠ الجوان��ب القانونی��ة ، مجل��ة ال��سیاسة الدولی��ة ، ع��دد      –الدولی��ة للبیئ��ة  

 .  وما بعدھا١٣٠ص
صالح بدر الدین ، المؤتمر الدولي لحمایة البیئة من التل�وث ، الطبع�ة األول�ى ، دار     / د.أ: أنظر  ) ٢(

 .١٤٦م ، ص٢٠٠٦النھضة العربیة ، 
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د نج��ح ھ���ذا الم���ؤتمر ف��ي تنبی���ھ المجتم���ع ال���دولي   وق���)   ت���شیكوسلوفاكیا –ال��سابق  
لألخطار البیئیة ومصادرھا حتى جدت الدول المشاركة واتفقت على عدد م�ن الت�دابیر       

  :یجب تفعیلھا لمواجھة األخطار البیئیة ومصادرھا كان منھا 
 یونی��ھ م��ن ك��ل ع��ام یوم��ا عالمی��ا للبیئ��ة یوص��ف أن ھ��ذا الی��وم   ٥اعتب��ار ی��وم  -١

  . أسبابھواعد القانونیة لحمایة البیئة من التلوث مع بیانوضعت فیھ أولى الق
فحسب اإلعالن األول لمؤتمر استكھولم من حق اإلنسان أن یع�یش ف�ي حری�ة              -٢

وم��ساواة وف��ي بیئ��ة نظیف��ة ، م��ع اتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات الت��ي ت��ضمن ذل��ك        
 )١(لألجیال المقبلة وحث الحكومات على ذلك

ات عالمیة عن التلوث ومصادره من حث الحكومات على إنشاء شبكات معلوم     -٣
 .أجل توفیر حمایة فعالة للبیئة ضد التلوث 

تكثیف اإلجراءات الالزم�ة م�ن أج�ل حمای�ة الث�روات الطبیعی�ة وإم�داد ی�د الع�ون                     -٤
للمراكز البحثیة ودعم بحوث البیئة ، وإنشاء صندوق تكون مھمتھ األولى دع�م             

 ) ٢(كافة المشروعات البیئیة 
حظر استخدام الدول لكاف�ة األس�لحة النووی�ة والذری�ة وغیرھ�ا             دعا المؤتمر إلى     -٥

 ) ٣(من أسلحة الدمار الشامل التي تؤثر على البیئة وتزید من مصادر التلوث 
  : وفي سبیل تفعیل التدابیر السابقة قرر المؤتمر اتخاذ عددًا من اإلجراءات أھمھا 

م��ات ال��دول  إرس��ال وث��ائق الم��ؤتمر وم��ا انتھ��ى إلی��ھ م��ن توص��یات إل��ى حكو       - أ
والمنظم��ات الدولی��ة لدراس��تھا تمھی��دا التخ��اذ م��ا ت��راه ض��روریا م��ن اإلج��راءات  

  .لحمایة البیئة الطبیعیة من التلوث 
 .نجح المؤتمر في لفت نظر العالم إلى خطورة التلوث البیئي ومصادره   - ب
  نقل االھتمام بالبیئة الطبیعیة من المستوى المحلي إلى المستوى الع�المي ، وب�ذلك   -ج

نج��ح ھ��ذا الم��ؤتمر ف��ي تط��ویر الق��انون ال��دولي البیئ��ي ال��ذي ب��ذغ نجم��ھ ف��ي           
  ) ٤(السبعینیات 

 والمنعقد في رادیو دي جاینروا ١٩٩٢ مؤتمر األمم المتحدة الثاني للبیئة لعام :ثانیا  
)٥ (  

                                                           

ممدوح حامد عطیة ، شرح قانون البیئ�ة ، الطبع�ة األول�ى ، الھیئ�ة الم�صریة العام�ة         /  د :أنظر  ) ١(
  .٤٤، ص١٩٩٧للكتاب ، القاھرة ، 

ن ، الق�اھرة ،  .عبد المعز نجم ، مؤتمر األمم المتحدة للبیئة ، دراس�ة قانونی�ة تحلیلی�ة د          / د.أ: أیضا  
 .  وما بعدھا٩ ، ص١٩٨٩

 جرائم البیئة ، دراسة مقارن�ة ف�ي الت�شریعات العربی�ة واألجنبی�ة ،      على السید الباز ، ضحایا / د) ٢(
 .١٢٧، ١٢٦م ، ص٢٠٠٥مركز النشر العلمي بدولة الكویت ، طبعة 

، ٢٠٠٢ن طبع��ة .س��ید محم��دین ، حق��وق اإلن��سان واس��تراتیجیات حمای��ة البیئ��ة ، د/ د: راج��ع ) ٣(
 . وما بعدھا١٠٦ص

االجتم�اع األول ف�ي     ( ، اجتم�اع الفری�ق الحك�ومي ال�دولي           برن�امج األم�م المتح�دة للبیئ�ة       : راجع  ) ٤(
 .١٤م ، ص٢٠٠١ إبریل عام ١٨یروبي ن

 تقع مدینة رادیودي جانیرو في البرازیل) ٥(
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یعد ھذا المؤتمر أكبر تجمع  بشري في تاریخ البشریة حیث حضره ممثلوا ما ال یق�ل              
قمة (د اھتم بالبیئة الطبیعیة اھتماما كبیرا حیث أطلق علیھ مؤتمر   دولة وق  ١٧٨عن  

، وقد نجح ھذا المؤتمر ف�ي إق�رار اتفاقی�ة التن�وع اإلحی�ائي الت�ي عق�دت ف�ي              ) األرض
 والتي تعد وبحق تطورا كبیرًا في اتفاقی�ات حمای�ة البیئ�ة عل�ى الم�ستوى                ١٩٩٢عام  

  ) ١(الدولي 
ادئ الھام��ة لحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة بل��غ ع��ددھا ھ��ذا وق��د أق��ر الم��ؤتمر ع��ددا م��ن المب��

مبدأ الوقایة ، مب�دأ دف�ع المل�وثین وتك�الیف       (  مبدأ منھا على سبیل المثال       ٢٧حوالي  
التلوث ، بیان دور األن�شطة الملوث�ة  وبالت�الي ح�اول الم�ؤتمر أن یوف�ق ب�ین التط�ور                

كامل االتجاھین وبیان االجتماعي واالقتصادي المستقبلي وما بین حمایة البیئة ألجل ت
  )٢(تطور القانون الدولي البیئي 

وف��ي س��بیل تطبی��ق المب��ادئ الت��ي أقرھ��ا ھ��ذا الم��ؤتمر قام��ت كثی��ر م��ن ال��دول بتغیی��ر    
سیاس��اتھا البیئی��ة م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى البیئ��ة الطبیعی��ة ورب��ط اإلن��سان ببیئت��ھ الت��ي   

  .یعیش فیھا 
یر قواعد القانون الدولي البیئي ،  ورغم نجاح ھذا المؤتمر وما لعبھ من دور في تطو         

  : إال أنھ قد تعرض لعدید من االنتقادات منھا 
عدم المشاركة الفعالة للدول الفقیرة في المؤتمر رغم وجود دق�ة عالی�ة ف�ي                -١

  .التنظیم وعلى قدر كبیر من الوعي 
 .صعوبة تحدید أولویات السیاسات البیئیة وھي مسألة غایة في التعقید  -٢
رارات المنظمات الدولیة للدول رغم أنھا ت�صب ف�ي م�صالحھا      عدم إلزامیة ق   -٣

 وم��ؤتمر –م��ؤتمر إس��تكھولم ( ، وبالت��الي یك��ون م��ا ص��در ع��ن الم��ؤتمرین 
مجرد توصیات أو ق�رارات ل�یس لھ�ا إال االحت�رام األدب�ي        ) رادیودي جانیرو   

 .فقط من الدول التي صدرت في مواجھتھا 
موی��ل م��الي كبی��ر أم��ر ی��صعب م��ا یتطلب��ھ موض��وع التن��وع البیول��وجي م��ن ت  -٤

تحقیق��ھ عل��ى أرض الواق��ع إذ التموی��ل الح��الي ض��ئیل للغای��ة ، وأخی��را ف��إن    
حمایة البیئة الطبیعی�ة تحت�اج إل�ى نظ�ام ق�انوني دول�ي ی�صعب تحقیق�ھ عل�ى                    
أرض الواقع بسبب ضعف المنظمات الموجودة وعلى رأس�ھا األم�م المتح�دة       

ولی��ة جدی��دة وھ��و أم��ر ص��عب ألن مث��ل ھ��ذا النظ��ام یتطل��ب إن��شاء منظم��ات د
 ) ٣(المنال 

وما نخلص إلیھ مما سبق ھو أن دور األمم المتحدة المتجسد في عمل الجمعیة العامة 

                                                           

ماجد راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، دار الجامع�ة الجدی�دة ،               / د.راجع أ ) ١(
  .٣٥ -٢٠ ص٢٠٠٤اإلسكندریة 

 . م٢٠٠٤ فبرایر ٢٧-٩تفاقیة التنوع البیلوجي راجع بنود ا) ٢(
  .١٤٨صالح بدر الدین ، مرجع سابق، ص/ د.أ: راجع ) ٣(

االلت�زام ال�دولي بحمای�ة البیئ�ة م�ن      : ولمزید من التفاص�یل ب�صورة أكب�ر ع�ن ھ�ذا الم�ؤتمر المؤل�ف              
 . ٧٥ -٦١ ، وأیضا من ص ٥٤ -٥٠التلوث ، مرجع سابق ، ص
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ف��ي ھ��ذا المج��ال وم��ؤتمري األم��م المتح��دة للبیئ��ة ك��ان ل��ھ الف��ضل ف��ي إخ��راج المیث��اق 
 للبیئ�ة  العالمي للبیئة إلى حیز الوجود وفي عقد مؤتمري األمم المتحدة األول والث�اني    

، ولكن ھذا الدور لم یكتمل األمر الذي أدى إلى قی�ام األم�م المتح�دة بع�دد م�ن الجھ�ود          
  .للحفاظ على البیئة من خالل الحد من تغیر المناخ وھو ما نبحثھ في الجزئیة التالیة 

 جھود األم�م المتح�دة ف�ي الحف�اظ عل�ى البیئ�ة الطبیعی�ة م�ن خ�الل جھودھ�ا ف�ي                :ثانیا  
  :لمناخ ، والذي تمخض عنھ عدد من النتائج أھمھاالحد من تغیر ا

 م الملح��ق باتفاقی�ة األم�م المتح��دة اإلطاری�ة لتغی��ر    ١٩٩٧بروتوك�ول كیوت�و    -١
  .المناخ 

 م٢٠٠٧خطة عمل بالي بشأن تغیر المناخ  -٢
 ،.م وتغیر المناخ٢٠٠٩مؤتمر قمة األرض كوبنھاجن  -٣

 من التفصیل عل�ى النح�و     ونظرا ألھمیة ھذه الجھود نحاول إلقاء الضوء علیھا بنوع        
 : التالي 

  :الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ :١٩٩٧و لعام بروتوكول كیوت
وھذا البروتوكول عقد في مدینة كیوتو الیابانیة وتعني بھ ال�دول ال�صناعیة الكب�رى ،     

الغ�ازات  والتي فرضت علیھا غدة التزامات تھدف إل�ى تقلی�ل ن�سبة االنبع�اث للم�واد و                 
 ، وص�نفت    ١٩٩٠م مقارن�ة بمع�دالتھا ع�ام        ٢٠١٢بحلول عام   % ٢/٥الدفیئة بنسبة   

ھذه الدول بالملحق األول ، وأعفی�ت ال�دول الفقی�رة م�ن ھ�ذه االلتزام�ات وص�نفت ف�ي             
  .م ٢٠٠٥الملحق الثاني ، وقد دخل ھذا البروتوكول حیز النفاذ عام 

رة تغیر المناخ وم�ا ترت�ب علیھ�ا م�ن           وقد عنى ھذا البروتوكول في المقام األول بظاھ       
تلف ما ال یقل عن ملیون ھكتار وتصحر مالیین األفدن�ة م�ن األراض�ي ، وأی�ضا تغی�ر            
التنوع البیولوجي مما یھدد بفقدان الكثیر من الطیور والحیوان�ات والنبات�ات وھ�و م�ا               

ع�دم  یؤثر على البیئة الطبیعیة عموما ما لم تتخ�ذ إج�راءات م�ن اج�ل الحف�اظ علیھ�ا و           
  ) ١(تدمیرھا 

ھذا وقد تضمن ھذا البروتوكول عددا من المبادئ التي فرضت على األطراف وخاصة 
  : دول المرفق األول عددا من االلتزامات أھمھا 

الت��زام ال��دول ال��صناعیة الكب��رى باتخ��اذ الت��دابیر واإلج��راءات الفعال��ة لمن��ع      -١
لمیثان وم�ا یتطلب�ھ   االنبعاث لعدد من الغازات كثاني أكسید الكربون ، وغاز ا    

ذلك من تغییر في سیاستھا من أج�ل التنمی�ة الم�ستدیمة للحف�اظ عل�ى البیئ�ة                
  .الطبیعیة 

التزام دول المرفق األول وخاصة الدول الصناعیة الكبرى بالحد م�ن انبع�اث              -٢
الغازات الدفیئھ المنبعثة من المصانع ومركبات النقل م�ن أج�ل الحف�اظ عل�ى                

 ) ٢(یرھا البیئة الطبیعیة وعدم تدم
الت��زام دول المرف��ق األول ب��األ تزی��د ن��سبة الغ��ازات الدفیئ��ة المنبعث��ة ع��ن          -٣

                                                           

 .٢٤١نصر احمد ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق، صعبد الرحمن / د: انظر ) ١(
 .١٩٩٧ب من برتوكول كیوتو لعام / ٢أ ، /٢راجع نص المادة ) ٢(
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 ) ١(الكمیات المحسوبة وفقا لاللتزامات المفروضة على ھذه الدول
تلتزم دول المرفق األول من البروتوكول بتقدیم بیان�ات كافی�ة ع�ن أرص�دتھا       -٤

د التح���ول م���ن الكرب���ون ،وأن تتخ���ذ العدی���د م���ن اإلج���راءات الالزم���ة عن���      
االقتصادي ل�ضمان الح�د األدن�ى م�ن الت�أثیرات ال�ضارة اجتماعی�ا واقت�صادیا            

 ٩ ،   ٨وبیئیا بالدول النامیة األطراف وخاصة الدول  المدرجة في الفق�رتین            
 . من االتفاق ٤من المادة 

 م��ن االتف��اق ق��د أوف��ت ٣تعتب�ر ال��دول الت��ي توص��لت ال��ى اتف��اق وفق��ا للم��ادة   -٥
 ن�سبة الغ�ازات الدفیئ�ة م�ن ث�اني أك�سید الكرب�ون تق�ل                بالتزاماتھا متى كان�ت   

 ) أ(عن معدل الكمیة الواردة في المرفق 
تلت�زم ك�ل دول��ة ط�رف ف��ي المرف�ق األول بوض��ع خط�ة بیئی��ة متكامل�ة لحف��ظ        -٦

نسبة االنبعاث البشري لغاز ثاني أكسید الكربون على األقل قبل بدء تنفی�ذھا   
 ) ٢ % (٢/٥األول بنسبة 

 ال���دول  المدرج���ة ب���المرفق األول أن یع���رض للوف���اء یح���ق ألي ط���رف م���ن -٧
 أي مشروع مع ط�رف أخ�ر لخف�ض ن�سبة االنبع�اث      ٣بالتزاماتھ وفقا للمادة  

الب�شري م��ن الغ��ازات الدفیئ��ة ، ب�شرط أن یواف��ق عل��ى ذل��ك األط��راف ، وأن   
یساعد المشروع على خفض ن�سبة االنبع�اث ح�سب م�صادرھا والعم�ل عل�ى                

 ، ٥رف عملیة خفض نسبة االنبعاث وفقا للمادتین إزالتھا ، وأن  یجتاز الط
 . من البروتوكول ٧

أن تق��دم ك��ل دول مدرج��ة ب��المرفق األول ج��ردا ثانوی��ا باالنبعاث��ات الب��شریة      -٨
 .بحسب مصادرھا وإزالتھا حسب البوالیغ من الغازات الدفیئة

ت��ستعرض ف��رق اس��تعراض مكون��ة م��ن خب��راء البیان��ات الت��ي تق��دمھا ال��دول   -٩
ول وتق���وم األمان���ة العام���ة بالتن���سیق ب���ین ف���رق االس���تعراض     ب���المرفق األ

المختلفة ، ویعقد لھذا الغ�رض م�ؤتمرا للنظ�ر ف�ي كاف�ة المعلوم�ات المقدم�ة                
م��ن دول المرف��ق  األول ب��صحة تق��اریر االس��تعراض ویعتب��ر ھ��ذا الم��ؤتمر      

 ) ٣(المرجع في أیة مشورة فنیة أو علمیة وھو في حالة انعقاد دائم 
ل��دول األط��راف المدرج�ة ف��ي المرف��ق األول باتخ��اذ اإلج��راءات  تلت�زم جمی��ع ا  -١٠

الالزمة لوضع خطط عمل وبرامج للتنمیة المستدامة من خالل ما تضعھ من 
خطط للتنمیة كل حسب ظروفة ، وأن تجم�ع المعلوم�ات الدقیق�ة ع�ن ح�االت              
االنبعاث وتعمل على نشرھا ، وك�ذلك تعم�ل عل�ى تعزی�ز وتفعی�ل ك�ل الط�رق                   

ة للعمل على تط�ویر الب�رامج المحلی�ة ف�ي ھ�ذا الخ�صوص ، وأن                 التكنولوجی
تتعاون مع غیرھا لتفعیل كل الطرق التكنولوجیة للعمل على تطویر الب�رامج      
المحلیة في ھذا الخصوص ، وان نتعاون مع غیرھا من األطراف ف�ي مج�ال    

                                                           

 . من المادة٤-١الفقرات من ) ٢(راجع المادة ) ١(
 . من البروتوكول٢-١الفقرة ) ٥(راجع نص المادة ) ٢(
 من البرتوكول) ٧/١(راجع نص المادة ) ٣(
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البحث العلمي المتعمق في مجال حمایة البیئة ، وأن نتعاون مع غیرھا على 
ستوى ال��دولي ف��ي ھ��ذا الخ��صوص م��ن اج��ل خف��ض ان ل��م یك��ن من���ع          الم�� 

 ) ١(االنبعاثات المحلیة من الغازات الدفیئة الضارة بالبیئة الطبیعیة 
وج��وب مراع��اة األط��راف عن��د تنفی��ذ الم��ادة العاش��رة وخاص��ة دول المرف��ق     -١١

 ، أم����ا دول المرف����ق الث����اني  فتراع����ي ٨ ،٧ ،٥ ،٤األول أحك���ام الفق����رات  
 من االتفاقیة ، وھ�ي م�واد تح�ث األط�راف عل�ى              ٤من المادة    ٩ ، ١الفقرات  

ت��دبیر الم��وارد المالی��ة لوض��ع الخط��ط التنموی��ة وك��ذا تنفی��ذ الب��رامج ونق��ل       
 ) ٢(التكنولوجیا ، وأن تتعاون مع الدول المتقدمة في مجال حمایة البیئة 

مشاركة األطراف في كافة الدورات والمؤتمرات التي تعقد من أجل مراجع�ة        -١٢
 .د البروتوكول بصفة دوریة موا

یعمل األطراف في سبیل تنفیذ بروتوكول كیوتو بفحص المعلومات وتقییمھا  -١٣
ووضع منھجیات وتنفیذھا دوریا وفقا ألحكام االتفاقیة اإلطاریة وبروتوكول         

 كیوتو 
یج�وز لألم�م المتح�دة ووكاالتھ�ا المتخص�صة وك�ذلك الوكال�ة الدولی�ة للطاق��ة          -١٤

 الت���ي تعق���دھا األط���راف لتنفی���ذ البروتوك����ول     الذری���ة ح���ضور الم���ؤتمرات   
 ١٣/٥واالتفاقیة بصفة مراقب بعد إب�الغ األمان�ة العام�ة ب�ذلك تنفی�ذا للم�ادة         

 ) ٣(من االتفاقیة 
 . بعد تعدیل ما یلزم لذلك ١٤عند التنازع یلتزم األطراف بتطبیق المادة  -١٥
 .تحظر جمیع التحفظات من الدول على ھذا البروتوكول  -١٦
األط��راف وف��ي غ��ضون ث��الث س��نوات م��ن ت��اریخ اإلن��ضمام        یج��وز لكاف��ة   -١٧

االن��سحاب م��ن البروتوك��ول ،ولق��د س��اعد ھ��ذا البروتوك��ول عل��ى الح��د م��ن      
انبعاثات الغازات الدفیئة ، وُطبق بصورة أكبر على الدول الصناعیة الكب�رى   
ألنھا من أكثر الدول التي تقوم بانبعاثات للغ�ازات الدفیئ�ة ، ورغ�م م�ا س�جل             

وتوكول من أھمیة المحافظة على البیئة الطبیعیة ، إال أن كثیرًا من  لھذا البر 
ال��دول الكب��رى كالوالی��ات المتح��دة وقف��ت قیادتھ��ا موقف��ا مت��شددا م��ن ھ��ذا         
البروتوكول رغم الدعم الشعبي لھا ، ورأت فیھ ال�دول النامی�ة خط�وة ن�ادرة       

اإلضرار نحو الحفاظ على البیئة الطبیعیة بصفة عامة ومنع كل ما من شأنھ 
 )٤(بھا سلما وحربا

                                                           

  . من البرتوكول١٠/١المادة : راجع ) ١(
 . من البرتكول ١١/٢راجع نص المادة ) ٢(
  من البرتوكول١٣ من المادة ٨ -٥الفقرات : راجع ) ٣(
  مصطفى الشریف ، موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من برتوكول كیتو : انظر ) ٤(

ی�ر المن�اخ ،   مواقف عربیة جدیدة من مؤتمر كوبنھ�اجن لتغ : أو موقف الدول العربیة والنامیة أنظر      
 ، مرك����ز اإلم����ارات للدراس����ات والبح����وث ٢٠٠٩ ن����وفمبر ١مجل����ة الم����ستقبل ، ع����دد األح����د 

 . اإلستراتیجیة
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  : م ٢٠٠٧خطة عمل بالي بشأن تغیر المناخ لعام 
وھي عبارة عن خطة وضعھا األطراف في مؤتمر البیئ�ة  ال�ذي عق�د ف�ي مدین�ة ب�الي           

م ، وھ��ي خط��ة طموح��ھ یھ��دف األط��راف م��ن ورائھ��ا إل��ى      ٢٠٠٧االندونی��سیة ع��ام  
م ، وق�د  ٢٠٠٩ھ�اجن لع�ام   الوصول إلى اتفاق عام طویل األمد من خ�الل م�ؤتمر كوبن      

تمخض عن ھذه الخط�ة ع�دد م�ن االلتزام�ات یج�ب تنفی�ذھا م�ن قب�ل كاف�ة األط�راف ،                   
وأفرزت الخطة عددا من النتائج، ولذلك سأبدأ في عرض المبادئ أو االلتزامات الت�ي              

  : فرضتھا االتفاقیة على األطراف والتي نوجزھا فیما یلي 
ن األط��راف بإكم��ال جھ��وده ف��ي نھای��ة   قی��ام الفری��ق الم��شكل لب��ذل التع��اون ب��ی   -١

  الدورة السابعة ، والعمل على تیسیر المفاوضات في الدورة الثامنة 
 م�ن  ١توضیح األمور بالنسبة لألطراف لتذلیل كافة العقبات الخاصة بالفقرات   -٢

 ) ب (١ وكذلك الفقرات الفرعیة الست األولى من الفقرة ١٣المادة 
عل��ى أط��راف العم��ل م��ن ناحی��ة ، یج��ب   م��ن خ��الل المفاوض��ات یج��ب االتف��اق    -٣

الت��صدي بمزی��د م��ن الفاعلی��ة لل��ربط ب��ین اإلج��راءات وال��دعم وتجدی��د آلی��ات       
 .السوق في إطار خطة عمل بالي 

 :وتتحدد األھداف اإلجمالیة لخطة عمل بالي فیما یلي  -٤
زیادة القدرة الوطنیة على تنسیق اآلراء الوزاریة والمشاركة في االتفاقیة اإلطاریة           -أ

  .بشأن تغییر المناخ حتى یسھل التنفیذ 
 تقییم الدعم المالي المقدم من أجل الحد من ظاھرة تغیی�ر المن�اخ وذل�ك م�ن خ�الل                -ب

تنفیذ الخطط التنمویة لخفض االنبعاثات الوطنیة من الغازات الدفیئة ھذا والذي یمع�ن   
ھمی�ة التنمی�ة    النظر ف�ي بن�ود خط�ة ب�الي واالتفاقی�ة اإلطاری�ة یج�د أنھم�ا أك�دتا عل�ى أ                     

االقت��صادیة واالجتماعی��ة والق��ضاء عل��ى الفق��ر ھ��ي أھ��م األولوی��ات عل��ى الم��ستوى       
  :الصناعي ، من ھنا فرضت خطة عمل بالي االلتزامات األتیھ 

 الحاج��ة الملح��ة م��ن اج��ل خف��ض اكب��ر ن��سبة ممكن��ة م��ن انبع��اث الغ��ازات الدفیئ��ة      -١
  .غیر المناخيبغرض الوصول إلى اتفاق نھائي بشأن مواجھة حالة الت

 اتخ��اذ ع��ددا م��ن اإلج��راءات م��ن أج��ل دع��م التع��اون ال��دولي والعم��ل عل��ى زی��ادة         -٢
الق��درات المالی��ة واإلس��تراتیجیة م��ن اج��ل دم��ج إج��راءات التكلی��ف ف��ي التخط��یط      
االقطاعي والوطني وما یتم وضعھ من مشاریع وبرامج عمل األم�م المتح�دة لھ�ذا          

  :الغرض 
بنقل وتطویر التكنولوجی�ا المتخص�صة المتعلق�ة ب�التكییف         اتخاذ اإلجراءات الكفیلة     -٣

  .والتخفیف من االنبعاثات المختلفة 
 توفیر الموارد المالیة واالستثماریة وتعزی�ز اإلج�راءات المتعلق�ة ب�التخطیط ب�شرط          -٤

مراعاة التنمیة للدعم المالي للخطط والمشاریع ، ابتكار أسالیب جدیدة من ال�دول             
  لدول النامیة، مشاركة القطاعین الخاص والعام واالستثمار المتقدمة لمساعدة ا
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  ) ١(من أجل دعم المشاركة واالستثمارات الخاصة بتغیر المناخ 
 م ٢٠٠٩وما ننتھي إلیھ من دراس�ة ھ�ذه الخط�ة ھ�و أنھ�ا تمھی�د لم�ؤتمر كوبنھ�اجن            

  .لتغیر المناخ 

ة فنجملها فيما يلي  لخ لتي تمخض ع ه  لنتائج    :ما ع 

حث جمیع دول العالم على بذل الجھد التخاذ اإلج�راءات الكفیل�ة بتغی�ر المن�اخ                 -١
 والت�ي تعتب�ر فاعل�ة إلنھ�اء المفاوض�ات        ٢٠٠٧لخط�ة عم�ل ب�الي ع�ام         : وفقا  

   .٢٠٠٩التي یستند إلیھا مؤتمر األمم المتحدة لتغییر المناخ لعام 
 سیاس�اتھا  تركز خطة عمل بالي على عدد من اإلج�راءات تتخ�ذھا ال�دول وف�ق            -٢

الوطنی��ة ب��شأن م��شكلة التكیی��ف وفق��ا لھ��ذه الخط��ة م��ن أج��ل العم��ل عل��ى من��ع   
 التغیر في المناخ ،

تركیز  الخطة على األراضي والبیئة البریة لمنع االنبعاثات الناتج�ة ع�ن عم�ل              -٣
 .اإلنسان ولمنع التغییر في المناخ 

نبع��اث تط��ویر ون��شر تكنولوجی��ا حمای��ة األرض م��ن التل��وث وتقلی��ل ن��سبة اال     -٤
 .للعدید من الغازات الدفیئة لمنع التغیر في المناخ 

 قاع��دة اللت��زام ال��دول  ٢٠٠٧ وض��عت خط��ة عم��ل ب��الي ف��ي اندونی��سیا ع��ام      -٥
 .النامیة بتخفیض انبعاثاتھا من الغازات الدفیئة 

 :إرتكاذ خطة عمل بالي على أربعة محاور ھي  -٦
وم�ا یترت�ب عل�ى      االلتزام ب�إجراءات التخف�یض لغ�ازات االنبعاث�ات لدفیئ�ة              - أ

  .ذلك من تغیرات جذریة في اقتصاد الطاقة 
 .إجراءات التكییف التي تستدعي تغیرات في مجال التنمیة   - ب
  . التكنولوجیا المتطورة لمنع أي تغیر في المناخ-ج
  . توفیر قدر من المرونة أمام الدول الصناعیة الكبرى -    د

وعة عمل خاصة تعمل على  الغرض األساسي من خطة عمل بالي ھو تشكیل مجم         -٧
 م عل��ى أن تح��دد ھ��ذه االتفاقی��ة  ٢٠٠٩التوص��ل إل��ى اتف��اق نھ��ائي بحل��ول ع��ام   

األعمال أو االلتزامات التي ینبغي التخفیف منھا من أجل خفض مع�دالت انبع�اث           
  .الغازات الدفیئة منعا من تغیر المناخ 

لي ال�ذي س�یعقد   م بمثاب�ة الن�واة للم�ؤتمر ال�دو        ٢٠٠٧ھذا وتعد خط�ة عم�ل ب�الي لع�ام           
م إلب��رام اتفاقی��ة عالمی��ة ب��شأن تغی��ر المن��اخ  ٢٠١٢تح��ت رعای��ة األم��م المتح��دة لع��ام  

تتضمن العدید من االلتزامات الصادقة أھمھا خفض نسبة االنبعاث بكمیة تتراوح بین          
  .وأمام الرفض األمریكي تخلي المجتمع األوربي عن ھذا الطلب % ٤٠و% ٢٥

ا عن مؤتمر قمة األرض الذي دعت إلیھ األمم المتحدة ھذا عن خطة عمل بالي ، فماذ

                                                           

عب�د ال�رحمن ن�صر احم�د ، مرج�ع س�ابق ،       . د: خطة عمل بالي تفصیال بالتعلیق علیھ�ا      : أنظر  ) ١(
 . ٢٦٤ -٢٥٦ص
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  ) ١(م ٢٠٠٩في كوبنھاجن عام 
  :م ٢٠٠٩مؤتمر قمة األرض كوبنھاجن 

 وحت�ى  ٧یعد مؤتمر قمة األرض الذي عق�د ف�ي كوبنھ�اجن بال�دنمارك ف�ي الفت�رة م�ن         
م م��ن نت��اج جھ��ود األم��م المتح��دة للمحافظ��ة عل��ى اس��تقرار   ٢٠٠٩ دی��سمبر لع��ام ١٨

 س�بعة  ١٧البیئي العالمي بصورة متوازنة حیث عقد ھ�ذا الم�ؤتمر بع�د ح�والي         النظام  
 ١٩٩٢عشر عاما من مؤتمر قمة األرض األول الذي عقد في رادیودي جانیرو لع�ام              

، حیث یعتبر ھذا المؤتمر أخر الجھود التي علقت علیھا اآلمال من قبل شعوب الدول            
 م�ن أخط�ار عل�ى األرض خاص�ة والبیئ�ة      النامیة للحد من ظاھرة تغیر المناخ لما لذلك 

  .الطبیعیة بصفة عامة 
ھ�ذا ورغ��م نج��اح ھ��ذا الم��ؤتمر وال��ذي ش�اركت فی��ھ جمی��ع ال��دول األع��ضاء ف��ي األم��م   

 دولة ، إال أن مواق�ف ال�دول ق�د تباین�ت من�ھ وخاص�ة          ١٩٢المتحدة والتي بلغ عددھا     
 بانبع�اث ح�راري م�ن    الوالیات المتحدة األمریكیة والصین والتي تع�د أكب�ر دول�ة تق�وم          

الغازات الدفیئة ، أضف إلى ھاتین ال�دولتین العدی�د م�ن ال�دول والت�ي تباین�ت مواقفھ�ا            
  .من المؤتمر 

ففیم��ا یتعل��ق بمجموع��ة ال��دول األوربی��ة ف��إن مواقفھ��ا ات��ضحت م��ن رس��الة رئ��یس          
والتي كان أبرز ما فیھا ثالث نقاط ھامة  ) خوسیھ مانویل دورا    ( المفوضیة األوربیة   

   : ھي
أن األمر ال یتطلب إجراءات أو خطوات عاجلة تتخ�ذھا ال�دول بق�در م�ا یحت�اج                    -١

إلى اتفاق شامل یتم التوصل إلیھ من خالل مؤتمر كوبنھاجن لمواجھة ظاھرة            
  .ارتفاع درجة الحرارة التي كانت ال تتجاوز ثالث درجات قبل عصر الصناعة 

من خالل خلق العدید م�ن  یجب على المجتمع األوربي تحقیق التنمیة السكانیة     -٢
ع�ن  % ٢٠فرض العمل الخضراء وذلك لخفض درجة الحرارة بما ال یقل عن      

 .م ٢٠٢٠ بحلول عام ١٩٩٤مستوى عام 
إن دول اإلتحاد األوربي عل�ى اس�تعداد ت�ام للتع�اون م�ع ال�دول النامی�ة وتق�دیم                      -٣

 .الدعم الكافي لھا في سبیل خفض نسبة االنبعاثات الحراریة 
ل�ق بمواق�ف ال�دول العربی�ة فق�د كان�ت مواقفھ�ا من�ذ زم�ن طوی�ل محكوم�ھ                   أما فیما یتع  

بالمحددات االقتصادیة ، لكن ھذه المواقف قد تغیرت بفعل قیام جامع�ة ال�دول العربی�ة             
 وال��صین ٧٧بت��شكیل مجموع��ة م��ن وزراء البیئ��ة الع��رب للتن��سیق م��ع مجموع��ة ال    

كیی���ف وخف���ض االنبعاث���ات لتق��دیم األولوی���ات م���ن أج��ل اتخ���اذ اإلج���راءات الفعال��ة للت   
الحراریة ، حیث تجسد موقف المملكة العربیة السعودیة ف�ي رف�ض ض�ریبة الكرب�ون               
التي تفرضھا ال�دول الكب�رى وإدخ�ال تقنی�ات حدیث�ة م�ن أج�ل اص�طیاد الكرب�ون ، أم�ا                       
دولة الكویت فرأت ضرورة إدخ�ال تقنی�ات حدیث�ة الص�طیاد الكرب�ون، واعتب�ار ال�دول                  

 ذات مواقف  خاص�ة فیم�ا یتعل�ق ب�التكییف واالنبعاث�ات الحراری�ة،                المنتجة للنفط دوال  
                                                           

  : م وما ترتب علیھا من نتائج٢٠٠٧خطة بالي لعام : أنظر ) ١(
 . ٢٦٤ -٢٥٦عبد الرحیم نصر أحمد ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص/    د  
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أما الجزائ�ر فھ�ي تطال�ب بإلغ�اء الف�وارق ب�ین ال�دول ال�صناعیة والنامی�ة، أم�ا موق�ف                   
، وطلب��ت م��صر م��ن دول الع��الم   ١٩٩٢م��صر فق��د أش��ار إل��ى نج��اح الع��الم ف��ي قم��ة     

ل ك���ل منھ���ا ض���رورة إتب���اع م���نھج جدی���د لمواجھ���ة ظ���اھرة تغی���ر المن���اخ وأن یتحم��� 
م��سئولیاتھ ف��ي ھ��ذا المج��ال م��ن خ��الل تط��ویر خط��ط التكیی��ف، وتخ��صیص ج��زء م��ن    
مواردھا لمكافحة ظاھرة تغیر المناخ ، وأن یقدم المجتمع الدولي بكاملھ الدعم الكامل 
لمواجھة ظاھرة تغیر المن�اخ الت�ي تن�ذر بك�وارث طبیعی�ة كثی�رة ك�الزالزل  والب�راكین                   

  ) ١(والفیضانات وغیرھا 
  م ٢٠٠٩یما یتعلق بموقف الوالیات المتحدة األمریكیة من قمة األرض كوبنھاجن وف

رؤیة الوالیات المتحدة األمریكی�ة لخط�ورة ظ�اھرة تغی�ر المن�اخ         : فقد لخص فیما یلي     
ورغبتھا األكیدة في توصل المجتم�ع ال�دولي إل�ى أتف�اق ج�اد وش�امل ، ألن�ھ وفق�ا لم�ا                       

بأن التوصل إلى اتفاق فارغ المضمون      " ألمریكي  قالھ المتحدث باسم البیت األبیض ا     
أسوأ بكثیر من عدم التوصل إلى اتفاق أص�ال ، ثانی�ا وض�ع الوالی�ات المتح�دة لنف�سھا             
عددا من ال�ضوابط والقی�ود االختیاری�ة لخف�ض ن�سبة االنبعاث�ات الحراری�ة ، م�ساعدة                  

ار دوالر م�ن   ملی� ١٠٠الوالیات المتحدة األمریكیة للدول النامیة م�ن خ�الل تخ�صیص          
  .أجل مواجھة ظاھرة تغیر المناخ 

ض�رورة الحف�اظ عل�ى الم�وارد الب�شریة عل�ى            : أما موقف ألمانیا فقد أوجز في اآلت�ي         
المدى الطویل إذ تعد ظاھرة تغیر المناخ التحدي األكبر لھا ، القیام بإجراءات م�ضادة           

قی��ق الھ��دف وحازم�ة ف��ي الوق��ت الح��الي م��ن أج��ل مواجھ�ة ظ��اھرة تغی��ر المن��اخ، وتح  
 درج�ات مئوی�ة م�ع    ٩الطموح المتمثل في خفض ارتفاع درج�ة الح�رارة إل�ى م�ا دون      

م ،  ٢٠٥٠بحل�ول ع�ام     % ٥٠خفض نسبة االنبعاثات الحراری�ة إل�ى ن�سبة ت�صل إل�ى              
وتلتزم دول أوربا مع ألمانیا بتقدیم الدعم الكافي القتصادیات ال�دول النامی�ة لمواجھ�ة         

  ) ٢(ظاھرة تغیر المناخ 
خص موقف تركیا في رسالة رئیس وزرائھا والتي عبر فیھا عن رغبة تركیا في ویتل

إنج���اح قم���ة كوبنھ���اجن ، وأن تركی���ا ت���رى أن ظ���اھرة تغی���ر المن���اخ ظ���واھر س���لبیة  
محسوسة من سكان جمیع دول الع�الم إن ل�م ی�تم التعام�ل معھ�ا عل�ى وج�ھ ال�سرعة ،             

رة عالمی�ة تحت�اج إل�ى ت�ضافر         تركیا التامة بأن ظاھرة تغی�ر المن�اخ ھ�ي ظ�اھ           : قناعة  
الجھود من أجل مواجھتھا على م�ستوى الع�الم م�ع تركی�ز تركی�ة عل�ى خط�ط التنمی�ة                     

  ) ٣(المستدامة وما یجب اتخاذه من إجراءات على المستوى المحلي 

                                                           

رسالة مصر إلى مؤتمر تغیر المناخ ، بعثة مصر الدائمة لدى األمم المتح�دة والجمعی�ة              : راجع  ) ١(
 .م٢٠٠٩ سبتمبر ٢٢العامة فیھا ، نیویورك ، 

)٢(  see: DR., angela merkel Oviedo massage chancellorot the federal 
public of germaney to the cin summit on vlimate change on ٢٢ 
September ٢٠٠٩ pre-re cordon ٤٥ September ٢٠٠٩. 
)٣ (  See : Written text of the pre- recorded video stslement by H.E ragab 
tayyip erdogan minster of the  republic of turkey summit on climate 
change  
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وقد وقفت جمھوریة أوكرانی�ا موقف�ا واض�حا م�ن ھ�ذه القم�ة تمث�ل فیم�ا ج�اء برس�الة            
تأكی�د أوكرانی�ا عل�ى ك�ل        : مم المتح�دة ، والت�ي ج�اء منھ�ا           رئیسھا إلى األمین العام لأل    

الجھ��ود المبذول��ة عل��ى الم��ستوى اإلقلیم��ي والع��المي م��ن أج��ل مواجھ��ة ظ��اھرة تغی��ر   
المناخ ، التزام أوكرانیا الكامل بك�ل تعھ�داتھا ال�واردة ف�ي بروتوك�و كیوت�و ، وت�دعوا                    

ج�راءات الفعال�ة م�ن أج�ل     أوكرانیا جمیع الدول األعضاء ف�ي األم�م المتح�دة باتخ�اذ اإل         
الحصول على الطاقة البدیلة والمتجددة لمواجھة ظاھرة تغیر المناخ والتي باتت تھدد 

  ) ١(البیئة الطبیعیة 
  . ومن الدول ذات المواقف من قمة كوبنھاجن دولة باكستان

فقد ش�جعت باك�ستان ھ�ذا الجھ�د الن�ادر ووض�عت قم�ة كوبنھ�اجن عل�ى ل�سان ممثلھ�ا                       
یس المكت��ب ال��وطني للن��شر بباك��ستان بأن��ھ ح��دث رفی��ع الم��ستوى    عاص��م ح��سین رئ�� 

 دول�ة وھ�و أم�ر ن�ادر الح�دوث عل�ى             ١٩٢خاصة وقد ج�اء ھ�ذا االجتم�اع م�ن ممثل�ي             
  :المستوى الدولي وحددت رؤیتھا بما یلي 

أن المشاركة الجماعیة أمر ضروري لیخرج االتفاق بإجماع اآلراء حتى یكون   - أ
  . اتفاقا شامال 

 بأن المشاركة الجماعیة ھي التي تعضد االتف�اق وت�ساعد عل�ى            تؤمن باكستان   - ب
 –تطویر الرؤیة العالمیة من خالل المشاركة الفعالة للدول ال�صناعیة الكب�رى             

 تخفیض جمیع دول الع�الم  –مواصلة النمو االقتصادي للدول وتحقیق أھدافھا   
ى ھ�دي   التوصل إلى اتفاق  بحج�م م�وارد ال�دول ، وعل�           –لالنبعاثات الحراریة   

ھذه المبادئ واألسس بدأت باك�ستان مفاوض�اتھا ح�ول قم�ة كوبنھ�اجن ب�شأن                
 ) ٢(تغیر المناخ

   م ٢٠٠٩وأخیرا موقف دولة الصین من قمة كوبنھاجن لتغیر المناخ 
من المؤكد أن الصین ھ�ي م�ن اكب�ر ال�دول الم�سببة لالنبعاث�ات الحراری�ة ف�ي الع�الم ،             

عض موقف�ا إعالمی�ا فق�ط، ولك�ن عل�ى أی�ة ح�ال         ومن ثم كان موقفھا على حد تعبیر الب       
  :فإن أبرز ما جاء بموقف الصین 

تأكی��د ال��صین عل��ى م��ساعدة ال��دول النامی��ة م��ن أج��ل تقلی��ل ن��سبة االنبعاث��ات       -١
  .الحراریة وأنھا تتحمل مسئولیاتھا تجاھھا 

اس��تعداد ال��صین الفعل��ي للم��شاركة م��ع الجمی��ع م��ن اج��ل التوص��ل إل��ى اتف��اق      -٢
 .جماعي 

صین ال��دول ال��صناعیة الكب��رى كالوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة ودول     اتھ��ام ال��  -٣
االتحاد األورب�ي بأنھ�ا ھ�ي ال�سبب ف�ي تغیی�ر المن�اخ ، وأنھ�ا یج�ب أن تتحم�ل                      

                                                           

م ٢٠٠٩ س��بتمبر ٢٢كلم��ة رئ��یس جمھوری��ة أوكرانی��ا ف��ي م��ؤتمر قم��ة المن��اخ ف��ي       : راج��ع ) ١(
  .بنیویورك

)٢(  See : statement by DR. Aism Husse in , national recons 
truction bureau of pakistan at the high level environment on 
climat change , hit www,unorg  
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م�سئولیاتھا التاریخی�ة ع�ن ظ�اھرة تغی�ر المن�اخ وأنھ�ا یج�ب أن ت�ساعد ال�دول           
 .الفقیرة والضعیفة مساعدة حقیقیة وفعالة 

ا أم�ام الطل�ب األمریك�ي بأن�ھ یج�ب أن یك�ون خف�ض        أبدت الصین تنازال واض�ح   -٤
 ) ١(االنبعاثات  الحراریة خاضعا للرقابة الدولیة 

م فم�ن المؤك�د أن   ٢٠٠٩أما عن أھم ما ج�اء باتف�اق كوبنھ�اجن أو قم�ة األرض لع�ام             
ظ��اھرة تغی��ر المن��اخ الت��ي ت��سببھا االنبعاث��ات الحراری��ة ال��صادرة ع��ن الن��شاط الی��ومي 

لدول الصناعیة الكبرى تشكل خطرا كبی�را عل�ى البیئ�ة الطبیعی�ة     لإلنسان وخاصة في ا   
لما تؤدي إلیھ م�ن ك�وارث طبیعی�ة مث�ل ارتف�اع م�ستوى المی�اه ف�ي البح�ار مم�ا یھ�دد                         

  .بغرق مساحات كبیرة من الیابس األرض، والزالزل والبراكین 
ا تك�ون  ھذا وقد برز االھتمام الدولي بحمایة البیئة بعد أن تحولت األرض إلى ش�بھ م�             

بالبی��ت الزج��اجي ال��ذي ی��سمح بم��رور أش��عة ال��شمس ل��ألرض وال ی��سمح بغ��از ث��اني    
أكسید الكربون من النفاذ إلى الفضاء ، ھذا الغاز الذي لو ازدادت كثافت�ھ ع�ن المع�دل                   
الطبیعي لدمرت البیئة الطبیعیة تماما رغ�م م�ا ل�ھ م�ن دور فع�ال ف�ي تحقی�ق االعت�دال           

 زاد ع�ن معدل�ھ ألدى إل�ى ك�وارث بیئی�ة تھ�دد جمی�ع        الحراري على األرض ، لكن�ھ ل�و     
  ) ٢(الكائنات الحیة وغیر الحیة وتنذرھا بالفناء 

من أجل ذل�ك خط�ا الع�الم خط�وات ج�ادة م�ن أج�ل اإلق�الل م�ن ن�سبة غ�از ث�اني أك�سید                    
الكرب��ون ف��ي طبق��ات الج��و فكان��ت العدی��د م��ن االتفاقی��ات الدولی��ة الت��ي تحم��ي البیئ��ة      

ات الم��سلحة ب��صفة مباش��رة أو غی��ر مباش��رة ، وم��ن بع��د قم��ة  الطبیعی��ة زم��ن النزاع��
 ، ث��م قم��ت كوبنھ��اجن والت��ي ١٩٩٢األرض ف��ي رای��و دي ج��انیرو ف��ي البرازی��ل ع��ام 

  :تبرز أھم ما تمخض عنھا من مبادئ أو أحكام نوجزھا فیما یلي 
أن ظاھرة تغیر المناخ باتت من الظواھر الخطی�رة الت�ي تھ�دد البیئ�ة الطبیعی�ة                 -١

دعي اإلس�راع ف�ي اتخ�اذ الخط�وات الج�ادة والفعال�ة ف�ي خط�ة التنمی�ة                 مما یست 
 درجة ٢المستدامة للوصول إلى خفض ارتفاع درجة حرارة الجو إلى أقل من 

  .مئویة 
ض���رورة االتف���اق عل���ى أال تق���ل درج���ة االنبعاث���ات الحراری���ة وارتف���اع درج���ة   -٢

ق�دیم دع�م    درجة مئوی�ة م�ع الت�زام ال�دول ال�صناعیة الكب�رى بت             ٢الحرارة عن   
 ، ٢٠١٢ / ٢٠١٠ ملی��ار دوالر ف��ي الفت��رة م��ن   ٣٠م��الي ك��اف ال یق��ل ع��ن   

 ملی��ار دور س��نویا وم��ساعدة ال��دول الفقی��رة فع��ال م��ن خ��الل ال��صندوق  ١٠٠ز
 .األخضر بكوبنھاجن 

إنشاء صندوق لتشكیل آلیة عالمیة لالتف�اق م�ن أج�ل دع�م الب�رامج واألن�شطة                -٣
 .وجي في الدول النامیة ونقل التطور التكنول

التكی��ف م��ع اآلث��ار ال��ضارة لتغی��ر المن��اخ مم��ا یتطل��ب حف��زا للجھ��ود م��ن أج��ل    -٤

                                                           

 دی�سمبر  ٩م�صطفى كام�ل ال�شریف ، ال�صین تھ�اجم ال�دول ال�صناعیة الكب�رى األربع�اء               : نظر  أ) ١(
٢٠٠٩ .  

  ٢٧٤عبد الرحمن نصر أحمد ، رسالة دكتوراه ، ص/ د: أنظر ) ٢(
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خفض ن�سبة االنبع�اث الح�راري ، وتق�دیم ال�دعم الم�الي الك�افي لل�دول النامی�ة              
 .لھذا الغرض 

اجتماع الدول األطراف في المرفق األول على التزاماتھا االتفاقیة حت�ى ی�سھل     -٥
 ریة وجعلھا في أضیق الحدود الوصول إلى خفض االنبعاثات الحرا

الحد بدرج�ة كبی�رة م�ن ن�سبة االنبعاث�ات الناجم�ة ع�ن حری�ق الغای�ات وت�وفیر                    -٦
 .الدعم الكاف من أجل الحد من ھذه الظاھرة 

العم��ل عل��ى تخفی��ف ن��سبة االنبعاث��ات م��ن خ��الل إج��راءات عاجل��ة وض��رورة       -٧
 .االستفادة منھا 

خ�الل تق�دیم ال�دعم الم�الي لھ�ا          التواصل مع ال�دول النامی�ة أو األكث�ر فق�را م�ن               -٨
لتمكینھا من خفض نسبة االنبعاثات الحراریة الناجمة عن حری�ق الغاب�ات م�ع              

 ملی�ار دوالر ف��ي  ٣٠ت�وفیر االعتم��اد الم�الي ھ��ذا الغ�رض و ال��ذي ال یق�ل ع��ن     
 م ٢٠٢٠ ملیار سنویا حتى عام ١٠٠ ، و٢٠١٢ إلى ٢٠١٠الفترة من 

ع الرج�وع للم�سائل األول�ى الخاص�ة     م م� ٢٠١٥یكتمل ھذا االتفاق بحلول ع�ام      -٩
 . درجة مئویة ١٫٥لخفض ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 

  :فإننا نلحظ ما یلي : أما فیما یتعلق بتقییمنا لمؤتمر قمة كوبنھاجن 
أن غالبیة الدول المتحم�سة لھ�ذا الم�ؤتمر ھ�ي م�ن ال�دول النامی�ة ، وأن أكث�ر                      -١

ى البلدان النامیة م�ع أنھ�ا ال        االلتزامات التي تمخض عنھا المؤتمر فرضت عل      
ذن��ب لھ��ا ف��ي الموض��وع ألن ال��دول ال��صناعیة الكب��رى ھ��ي ال��سبب ف��ي تغیی��ر   

  .المناخ لكثرة االنبعاثات الحراریة الصادرة عنھا 
عدم اتفاق الدول الكب�رى م�ع ال�دول النامی�ة والت�ي تتحم�ل الع�بء األكب�ر فیم�ا               -٢

م��وارد والتموی��ل المق��دم یفرض��ھ الم��ؤتمر م��ن التزام��ات فیم��ا یتعل��ق بتغطی��ة ال
للدول النامیة لمساعدتھا للتغلب على ظاھرة تغیر المناخ ولتؤدي عملھا وف�ق    

 )١(مبادئ الدیمقراطیة والمساواة 
تھمیش الدول النامیة وال�صغرى ف�ي الم�ؤتمر ب�سبب اتف�اق الوالی�ات المتح�دة          -٣

 األمریكیة وال�صین عل�ى وأد الم�ؤتمر وع�دم الخ�روج من�ھ بأی�ة م�سئولیات أو                
قیود ، خصوصا وأن دولة ال�صین تعتم�د ف�ي ص�ناعاتھا عل�ى الفح�م الحج�ري                  

 ) .٢(األكثر تلویثا للبیئة ، بینما وقف المجتمع األوربي موقف المتفرج 
 
م��ا التزم��ت ب��ھ ال��دول ال��صناعیة ف��ي الم��ؤتمر بم��ساعدة ال��دول النامی��ة بمبل��غ    -٤

ا وأن ھ�ذا     ملیار سنویا یعد حبرا على ورق لم ینفذ منھ شیئا ، خ�صوص             ١٠٠
 .التمویل یساعد الدول النامیة على خفض نسبة االنبعاثات الحراریة 

                                                           

 ین��ایر ٣نجی��ب ح��سب ، ال��صین وأمریك��ا عمالق��ان یحكم��ان الع��الم ، مطبع��ة الوس��یط        : أنظ��ر ) ١(
  : راجع .   ٢٠١٠

http/ www.gulfinthemedida.com 
  .نجیب حسب ، الصین وأمریكا عمالقان یحكمان العالم، المرجع السابق: أنظر ) ٢(
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ما وضع من ض�وابط وش�روط ب�المؤتمر لتطب�ق عل�ى ال�دول ال�صناعیة مج�رد                    -٥
التزامات وقیود ش�كلیة ی�سھل التحل�ل منھ�ا ، وان نج�اح الم�ؤتمر ك�ان یحت�اج                    

بھذا الم�ؤتمر   إلى إجماع عالمي على إجراء المفاوضات حول ضوابط االلتزام          
)١ ( 

ح��ساسیة ال��دول الت��ي تعتم��د ف��ي اقت��صادھا عل��ى إنت��اج ال��نفط وخاص��ة ال��دول     -٦
العربیة م�ن أي اتف�اق یف�رض التزام�ات ب�شأن خف�ض ث�اني أك�سید الكرب�ون ،                  
فال��دول العربی��ة تعتب��ر أي اتف��اق أش��بھ بھ��ذا وكأن��ھ م��ؤامرة ض��دھا ، وبالت��الي 

الق�ومي ، وم�ا نخل�ص إلی�ھ     یجب على ھذه الدول أن تتنوع ف�ي م�صدر دخلھ�ا          
ف��ي ھ��ذا ال��صدد ھ��و ف��شل ھ��ذا الم��ؤتمر ف��شال ذریع��ا ، ألن��ھ ك��ان یحت��اج إل��ى       
شجاعة أدبیة من الدول الصناعیة المتقدمة لتحمل مسئولیاتھا التاریخی�ة ع�ن             
ظ��اھرة تغی��ر المن��اخ وأن تب��ادر بخف��ض اتبعاثاتھ��ا الحراری��ة للح��د م��ن ارتف��اع 

 . تدمیر البیئة الطبیعیة درجة حرارة األرض وتغییر المناخ و
وختاما نؤكد على أن م�ا ب�ذل م�ن جھ�ود دولی�ة لمواجھ�ة ظ�اھرة تغی�ر المن�اخ أم�ر ال                   
بأس بھ ، لكنھ یحتاج إلى صدق النوایا فیما یتعل�ق بمواجھ�ة ھ�ذه الظ�اھرة خ�صوصا               
من الدول الصناعیة والكبرى والتي ال ترید أن تتحمل مسئولیاتھا التاریخیة عن ھ�ذه               

رغم أنھا ھي المتسبب فیھا ، فدولة كالصین تعتبر من أكبر الدول الصناعیة          الظاھرة  
في نسبة االنبعاثات الحراریة وخاصة غاز ثاني أكسید الكربون العتمادھ�ا ف�ي المق�ام          
األول على الفحم الجیري في صناعاتھا ومع ذلك فھي أول من م�رق  م�ن االلتزام�ات             

 المشاركة وخاصة ال�دول ال�صناعیة الكب�رى    التي أراد المؤتمرون تطبیقھا على الدول    
  ) ٢(أو المتسبب الرئیسي في ظاھرة تغیر المناخ 

وإلى جانب القیود والشروط التي فرض�تھا الم�ؤتمرات الدولی�ة عل�ى ال�دول الم�شاركة        
ھناك ضوابط ھامة على المستوى الدولي لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاع الم�سلح     

ي ل�و أح�سن تطبیقھ�ا لت�وفرت الحمای�ة القانونی�ة الدولی�ة             وفي وق�ت ال�سلم أی�ضا والت�        
للبیئة الطبیعیة وما كنا بحاجة إلى عقد م�ؤتمرات دولی�ة م�ن أج�ل البح�ث  ع�ن حل�ول              
للظواھر البیئیة الت�ي تن�تج ع�ن ع�دم حمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة والمحافظ�ة علیھ�ا وھ�ي                      

  .موضوع المبحث الثالث على النحو التالي 

                                                           

  :اتفاق وشیك في كوبنھاجن للتغیر المناخي ، جریدة الخیمة ، راجع موقع : أنظر ) ١(
Http/www.alkhayma.com  

  .٢٠٨٠لرحمن نصر ، رسالتھ للدكتوراه، مرجع سابق، صعبد ا/ د: قریب من ھذا الرأي ) ٢(
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  املبحث الثالث

  ضوابط القانونية الدولية حلماية البيئة الطبيعيةال

   زمن النزاعات املسلحة

من المشاكل التي باتت تؤرق البشریة جمیعا محلیا ودولیا، مشكلة الحفاظ على البیئة 
الطبیعیة أو حمایتھا وخاصة زمن النزاعات المسلحة، مم�ا دع�ا الم�شرع ال�دولي إل�ى              

 قواعده جنبا إلى جنب مع قواعد ق�انون البیئ�ة           إصدار قانون البیئة الدولي الذي تعمل     
الوطني ، ألن ھذه المشكلة تتجاوز قدرات الدول مما یتطلب الجھد الجماعي المشترك 
لمواجھتھا، وبالتالي فإن مواجھة ھذه الم�شكلة یع�د بالدرج�ة األول�ى م�ن أج�ل حمای�ة          

  ) ١(المصالح اإلنسانیة المشتركة
الت البیئ�ة عل�ى أس�اس أنھ�ا ش�أنا داخلی�ا ولھ�ا               ورغم معارضة الكثیرین لت�دویل م�شك      

  ) ٢(قانون یحكمھا وھو قانون البیئة الوطني 
إال أن المجتمع الدولي رفض رفضا قاطعا إقصاء مشكالت البیئة من اھتماماتھ ، على 
أس��اس أن ف��ي تطبی��ق قواع��د الق��انون ال��دولي للبیئ��ة إل��ى جان��ب قواع��د ق��انون البیئ��ة   

اعد الدولیة وال یقل�ل م�ن أھمی�ة ودور القواع�د الوطنی�ة ف�ي               الوطني أمر ال یعیب القو    
عالج المشكلة ، إذ الجھد الفردي للدول�ة ال یتناس�ب البت�ة م�ع حج�م وج�سامة م�شكلة             
تلوث البیئة الطبیعیة ، من ھنا ظھرت الحاجة إلى الجھود المشتركة على الم�ستویین         

  .الدولي والوطني لمواجھة ھذه المشكلة 
دت العدی���د م���ن االتفاقی���ات الدولی���ة لتنظ���یم ال���سلوك البیئ���ي عل���ى  وتطبیق���ا ل���ذلك عق���

  :المستویین المحلي والعالمي ، فمن االتفاقیات التي عقدت على المستوى العالمي 
  .اتفاقیة لندن الخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط  -١
 و ١٩٦٣ والت��ي كملتھ��ا اتفاقی��ة بروك��سیل لع��ام  ١٩٦٣اتفاقی��ة ب��اریس لع��ام   -٢

 التجارب النوویة إلضرارھا بالبیئة الطبیعیةوالخاصھ بوقف 
 بشأن استكشاف واس�تخدام الق�ضاء الخ�ارجي    ١٩٦٧اتفاقیة بروكسیل لعامي    -٣

واألخرى خاصة بضرورة التدخل في أعالي البحار عن�د تل�وث ھ�ذه المنطق�ة       ، 
 .بالنفط  

 والخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعویض عن ١٩٧١واتفاقیة بروكسیل لعام     -٤
 .دث عن النفط الضرر الحا

 والخاص�ة بمن�ع االتج�ار ف�ي األجن�اس الحیوانی�ة             ١٩٧٣اتفاقیة واشنطن لعام     -٥

                                                           

دراسة في إطار   (محمود السید حسن داود ،ضوابط الحمایة الدولیة للبیئة الطبیعیة          / د.أ: أنظر  ) ١(
قواعد الفقھ اإلس�المي ومب�ادئ الق�انون ال�دولي الع�ام ، الطبع�ة األول�ى ، دار النھ�ضة العربی�ة ،                  

 ٧٦ص، م٢٠٠٣القاھرة، 
ن�ص ھ�ذا اإلع�الن وتفاص�یل الم�ؤتمر ال�دولي الث�اني لحمای�ة األرض رادی�وري ج�انیرو                  : راجع) ٢(

 . ٢٣٩ -٢٣٧، رسالة دكتوراه ، المرجع السابق ، ص١٩٩٢
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 .المھددة باالنقراض 
 والخاصة بحمایة العمال من األخطار التي یتعرضون لھا         ١٩٧٩أیضا اتفاقیة    -٦

 .في محیط العمل بسبب التلوث 
لطبیعی�ة   والخاص�ة بحظ�ر إج�راء أی�ة تغیی�رات ف�ي البیئ�ة ا           ١٩٧٧اتفاقیة عام    -٧

 .ألغراض عسكریة أو أیة أغراض عدائیة أخرى
  .١٩٨٢اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  لعام  -٨
  بشأن حمایة طبقة األوزون، ١٩٨٥اتفاقیة فیینا لعام  -٩

  ١٩٩٢اإلعالن الصادر عن المؤتمر  الدولي الثاني في رادیودي جانیرو عام  -١٠
 .حر  بشأن الحد من ظاھرة التص١٩٩٤اتفاقیة عام  -١١
 ب��شأن إص��دار ق��انون اس��تخدام المج��اري المائی��ة الدولی��ة ف��ي    ١٩٩٧اتفاقی��ة  -١٢

أم��ا عل��ى الم��ستوى المحل��ي أو اإلقلیم��ي فق��د ت��م إب��رام    . األغ��راض المالحی��ة 
العدی��د م��ن االتفاقی��ات الدولی��ة الت��ي أس��ھمت إل��ى ح��د كبی��ر ف��ي حمای��ة البیئ��ة    

 :الطبیعیة من التلوث ومنھا 
ون في حمایة البیئة البحریة من التلوث ، والت�ي عق�دت            االتفاقیة الكویتیة للتعا   -١

   .١٩٧٨في مدینة الكویت عام 
االتفاقیة اإلقلیمیة لحفظ بیئة البحر األحمر وخلیج عدن والت�ي عق�دت ف�ي ج�دة           -٢

١٩٨٢.  
والبروتوك�ول الخ�اص بالح�د م�ن التل�وث البح�ري الن�اجم ع�ن         ( اتفاقیة الكویت    -٣

 . م ١٩٨٩اللذین عقدا بالكویت عام استكشاف واستغالل الجرف القاري ، و
بروتوكول الكویت والخاص بحمایة البیئة من التلوث ال�صادر ع�ن می�اه البح�ر                -٤

  .١٩٩٠نفسھا لعام 
اتفاقی��ة ھل��سنكي ب��شأن حمای��ة البیئ��ة البحری��ة ف��ي منطق��ة بح��ر البلطی��ق لع��ام      -٥

 .م ١٩٩٤
الح�دود  البروتوكول الخاص بالتحكیم في النق�ل البح�ري للنفای�ات الخط�رة عب�ر                -٦

 )١(م ١٩٩٨للتخلص منھا ، والتي عقدت في طھران 

                                                           

ص��الح ال��دین ع��امر ، الق��انون ال��دولي للبح��ار   / د. المرح��وم أ-١: أوال م��ن الفق��ھ العرب��ي ك��ل م��ن   : راج��ع ف��ي ھ��ذا  ) ١(
، ١٩٨٢، الطبع��ة الثانی��ة ، دار النھ��ضة العربی��ة ، الق��اھرة   ) المتح��دة لق��انون البح��ار دراس��ة ألھ��م اتفاقی��ات األم��م  (

  .  وما بعدھا٤٨٣ص
حمایة البیئة البحریة إبان النزاعات المسلحة ف�ي البح�ار ، بح�ث من�شور بالمجل�ة الم�صریة للق�انون               :  لنفس المؤلف    -٢

  .٢٠ -٨م ، ص١٩٩٣ ، لسنة ٤٩الدولي ، المجلد 
، بح��ث مق��دم للم��ؤتمر ال��دولي الخ��اص     ) األبع��اد القانونی��ة الدولی��ة   (م محم��د العن��اني ، البیئ��ة والتنمی��ة    إب��راھی/ د. أ-٣

  . م١٩٩٢بالحمایة القانونیة للبیئة ، المنعقد بالجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي والتشریع، مصر ، 
ة للق�وانین الوض�عیة واالتفاقی�ات الدولی�ة     دراس� (محمد حسام محمود مصطفى ، الحمایة القانونیة للبیئ�ة الم�صریة     /  د -٤

  .٥٠ -٢٨م ، ص٢٠٠١لحمایة البیئة ، الطبعة األولى ، د، ن ، القاھرة ، 
  : ثانیا من الفقھ األجنبي 

See : Grands texts de droit international pubic plarre , mare dally dallo , 
١٩٩٦p.٧٦٠, jean compacaouet surque sur, droit international public, p.٥١٢ 
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وم��ن خ��الل االتفاقی��ات ال��سالفة ی��ستخلص ع��ددا م��ن ال��ضوابط الت��ي یج��ب أن تحك��م        
ال��سلوك البیئ��ي اإلن��ساني ل��ضمان حمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة وتنمیتھ��ا ، وم��ن أھ��م ھ��ذه    

 إص�الح ھ�ذا   ض�ابط الت�زام المت�سبب ف�ي ال�ضرر البیئ�ي بم�سلكھ بإزال�ة أو              ( الضوابط  
 التعاون الدولي لحمای�ة  – ضابط االلتزام  بالشيء لما یقضي بھ أو تقتضیھ –الضرر  

 االتحاد التشریعي أو التوحد الت�شریعي فیم�ا ب�ین المج�ال ال�داخلي أو          –المجال البیئي   
 تطبیق مبدأ المساواة القانونی�ة  –المحلي من ناحیة والمجال الدولي من ناحیة أخرى      

لقانونی�ة والتع�ویض ع�ن ال�ضرر لم�ن أض�یر م�ن الم�سلك البیئ�ي غی�ر                   في الم�ساءلة ا   
  .  مبدأ دفع الضرر أو المخاطر مقدم على جلب المصالح –المسئول 

  :وعلى ضوء ما تقدم قسمت ھذا المبحث إلى ثالثة مطالب رئیسة ھي 
  .ضابط إصالح الضرر وااللتزام بالشيء التزام بما یقتضیھ: المطلب األول 

المساواة في المساءلة والتعویض ودفع الضرر مقدم على : ضابطي : ني المطلب الثا 
  .تحقیق المصالح 

  .ضابط تقید المحاربین بقوانین وعادات الحرب: المطلب الثالث 

  اطب اول

  زامء إ زامرر واح اط إ  

ل خط�أ س�بب ض�ررا    أن ك� : من الضوابط القانونیة التي ت�ضبط س�لوك الن�اس       : تمھید  
  ) ١(للغیر یلزم مرتكبھ بالتعویض 

ویقابل ھذا الضابط في القانون ال�دولي الت�زام الدول�ة المخطئ�ة بتع�ویض الدول�ة الت�ي                 
أضیرت من جراء مسلكھا البیئي متى كان ھ�ذا الم�سلك ھ�و س�بب ھ�ذا ال�ضرر ب�صفة         

لحك�یم لم�ا ورد     مباشرة أو غیر مباشرة ، ولھذا وذاك ما یقابلھ في الشرع اإلسالمي ا            
ال ض��رر وال ض��رار ف��ي  " ع��ن رس��ول رب الع��المین ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أن��ھ ق��ال    

اإلسالم ، ومن الضوابط الشائعة في العمل الدولي اإللزام بالشيء إلزام  بم�ا یقت�ضیھ                 
وھو یعن�ي الت�زام ال�دول ف�ي المجتم�ع ال�دولي بع�دم القی�ام ب�أي م�ن األعم�ال الم�سببة                         

السلم وإبان النزاعات المسلحة للزوم ذلك للمحافظة على البیئة لتلوث البیئة في وقت 
وتنمیتھا، وھذا یقتضي منا ضرورة البحث فیما یتعلق بإصالح الضرر كأحد الضوابط      
الحاكم��ة لل��سلوك اإلن��ساني البیئ��ي ، وم��ن بع��د یح��ث مب��دأ اإلل��زام ال��شيء إل��زام بم��ا      

  : ین ھمایقتضیھ ، وعلى ضوء ما تقدم قسمت ھذا المطلب إلى فرع
  .ضابط إصالح الضرر البیئي: الفرع األول 
  .ضابط اإللزام بالشيء إلزام بما یقتضیھ : الفرع الثاني 

  :وفیما یلي تفصیال لھذین المبدأین 

                                                           

 . وتعدیالتھ١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون المدني المصري رقم ١٦٣راجع نص المادة ) ١(
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ل أل   لف 

لبيئي لض  صال    ضاب 

الم��ساس بح��ق أو م��صلحة  (یق��صد بال��ضرر البیئ��ي ف��ي الق��انون ال��دولي الع��ام للبیئ��ة    
  ) ١(ا القانون الدولي العام مشروعة یحمیھ

ویعن��ي االلت��زام ال��دولي بإص��الح ال��ضرر البیئ��ي كأح��د ال��ضوابط القانونی��ة الحاكم��ة         
االلت��زام ال��ذي یف��رض عل��ى الدول��ة الم��سببة للتل��وث   : للم��سلك ال��دولي البیئ��ي لل��دول  

البیئي بمسلكھا لدولة أخرى كأحد عناص�ر الم�سئولیة ، ألن البیئ�ة الطبیعی�ة یج�ب أن                  
حق��ھ ف��ي : نظیف��ة ص��الحة للحی��اة اإلن��سانیة ، إذ م��ن حق��وق اإلن��سان البدیھی��ة  تك��ون 

المعی��شة ف��ي بیئ��ة طبیعی��ة إن��سانیة نظیف��ة ، وبالت��الي ف��إن البیئ��ة الطبیعی��ة النظیف��ة       
مصلحة إنسانیة یجب حمایتھا ، األمر الذي یعد معھ أي مساس بھا إض�رار بم�صلحة              

وصف أن ھذا ال�ضرر ھ�و أح�د عناص�رھا     إنسانیة یستوجب إقامة المسئولیة الدولیة ب   
  :، ھذا وإلصالح الضرر في القانون الدولي البیئي ثالث وسائل ھي ) ٢(

 – التع��ویض الم��الي المناس��ب –إع��ادة الح��ال إل��ى م��ا ك��ان علی��ھ قب��ل ح��دوث ال��ضرر  
الترضیة المناسبة ، ففیما یتعلق بإعادة الحال إل�ى م�ا ك�ان علی�ھ ، األص�ل أن اإلع�ادة           

ن مادی���ة ، أو أن تك���ون قانونی���ة ، ولم���ا ك���ان ال���ضرر البیئ���ي  الموج���ب إم���ا أن تك���و
للمسئولیة الدولیة ناجما عن عمل مادي وھو التلوث البیئي المترتب على خط�أ دول�ة               
ف��إن اإلع��ادة المادی��ة ھ��ي أن��سب ال��سبل لھ��ذه الوس��یلة م��ن وس��ائل إص��الح ال��ضرر ،     

الخ��اطئ ف��ي تل��وث البیئ��ة  وبالت��الي یج��ب عل��ى الدول��ة الت��ي ت��سببت بم��سلكھا البیئ��ي   
الطبیعیة لدولة أخرى بأن تمنع م�صادر ھ�ذا التل�وث وأن تق�وم بإزال�ة الم�سببات لھ�ذا         

  )٣(التلوث 
وبالتالي فإن كانت إعادة الح�ال إل�ى م�ا ھ�و علی�ھ لی�ست كافی�ة إلزال�ة ال�ضرر، وج�ب                      
عل��ى الدول��ة م��سببھ ال��ضرر تق��دیر ھ��ذا ال��ضرر بالم��ال ، وھ��و م��ا ی��سمى ب��التعویض    

لي متى كان ال�ضرر یمك�ن تقویم�ھ بالم�ال ، أم�ا إن ك�ان ال�ضرر ی�سیرا وال یمك�ن                       الما
تقویمھ بالمال فیكفي فیھ االعتذار الرسمي أو إعالنھا عدم م�شروعیة الفع�ل ، بحی�ث                 
یمكن القول بأنھ ال یجوز االنتقال من وسیلة إل�ى أخ�رى إال إذا كان�ت الوس�یلة األول�ى              

إن كان للدولة حق في االستغالل األمث�ل لثرواتھ�ا   غیر صالحة إلزالة الضرر، وعلیھ ف 
وفق مبدأ السیادة والسلطان الداخلي لھا ، ومبدأ عدم التدخل من الغیر في ذلك ، فإن                 

                                                           

عب��د الغن��ي محم��ود ، المطالب��ة  / د.أ: راج��ع تعری��ف ال��ضرر كأح��د عناص��ر الم��سئولیة الدولی��ة   ) ١(
ھ��ضة العربی��ة ،  الدولی��ة إلص��الح ال��ضرر ف��ي الق��انون ال��دولي الع��ام ، الطبع��ة األول��ى ، دار الن     

 .١٠م ، ص١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦القاھرة، 
)٢ (  Se : compacanu et surque sur droit international public, op. 
cit., p.٥٣٩. 

عبد الغني محمود ، المطالبة الدولی�ة إلص�الح ال�ضرر ، ب�المرجع         / د.راجع في إصالح الضرر أ    ) ٣(
  .١٩٩السابق، ص
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ھ�ذا الح�ق ل�یس مطلق�ا ب�ل یقی�ده ع�دم إض�رارھا لل�دول األخ�رى ، بم�ا یعن�ي أن ھن��اك             
إقلیمھ�ا إل�ى إقل�یم    التزام واق�ع عل�ى الدول�ة بع�دم ال�سماح بانتق�ال عوام�ل التل�وث م�ن                  

  ) .١(دولة أخرى وفقا لمبدأ الضرر یزال 
 ف�ي  ١٩٧٢ومن المواثیق الدولیة التي نصت على ھذا الضابط إعالن استكھولم لع�ام         

طبقا لمیثاق األمم المتحدة ولمبادئ :  على ١٧ ، حیث نص المبدأ ٢٢ ، ١٧المبدأین 
واردھم المالی�ة وفق�ا ل�سیاسة      القانون الدولي العام ، فإنھ للدول الح�ق ف�ي اس�تغالل م�             

البیئة الخاصة بھم ، كما أن علیھم واجب بأال تسبب األنشطة التي تتم ممارس�تھا ف�ي        
حدود اختصاصھم أو تحت رقابتھم أي ضرر للبیئ�ة ف�ي دول أخ�رى أو ف�ي من�اطق ال                    

  " تخضع ألي اختصاص وطني
لق��انون ال��دولي یج��ب عل��ى ال��دول أن تتع��اون لتط��ویر ا "  فق��د ورد فی��ھ ٢٢أم��ا البن��د 

بخصوص المسئولیة والتعویض ل�ضحایا التل�وث وغی�ره م�ن اإلض�رار البیئی�ة والت�ي                  
تسببھا األن�شطة الت�ي ی�تم ممارس�تھا داخ�ل ح�دودھا تح�ت رقابتھ�ا لمن�اطق تق�ع فیم�ا                       

  )٢(وراء حدود والیتھا أو اختصاصھا 
ل��ضرر ، ھ��ذا إذا كان��ت الم��سئولیة الدولی��ة تبن��ي عل��ى عناص��ر ثالث��ة ھ��ي الخط��أ ، وا    

ورابطة السببیة والتي تعني الرابطة التي تربط بین الخطأ والضرر الذي وقع، ونظرا            
ألھمی��ة عن��صر الخط��أ ف��ي قی��ام الم��سئولیة الدولی��ة فق��د اجتھ��د الفق��ھ ف��ي وض��ع ث��الث 
نظریات كأساس لقیام المسئولیة الدولیة في حق الدولة المخطئة وھ�ي نظری�ة الخط�أ               

ری�ة المخ�اطر، ونظری�ة الع�م ال�دولي غی�ر الم�شروع ،               أو العمل غیر الم�شروع ، ونظ      
وكلھ��ا نظری��ات اس��تندت إل��ى منط��ق ی��دعمھا ، لك��ن أوض��حھا نظری��ة المخ��اطر فھ��ي      
األق��رب للواق��ع ال��دولي خ��صوصا وأن أعم��ال ال��دول ابت��داء تك��ون م��شروعة كأن��شطة   
الفضاء والمصانع والمف�اعالت وك�ذلك التفجی�رات الذری�ة وغیرھ�ا م�ن األن�شطة الت�ي             

تسبب في تلویث البیئة رغم مشروعیتھا مما یعن�ي ص�الحیة نظری�ة تحم�ل المخ�اطر                 ت
كأساس النعقاد المسئولیة القانونیة الدولیة للدولة عما فارقتھ من خطأ وقد أخذ كثیر              

  ) ٣(من فقھاء القانون الدولي بھذه النظریة 
" الملوث یدفع"أو " الملوث ھو الدافع"وقد سمي ھذا الضابط في الفقھ الدولي بمبدأ 

، ویعني ھذا أن من یحدث المخ�اطر أو یق�وم بأعم�ال التل�وث أو غیرھ�ا م�ن األن�شطة                  
الضارة یق�ع علی�ھ ع�بء إزالت�ھ مھم�ا تكب�د ف�ي ذل�ك مالی�ا حت�ى تظ�ل البیئ�ة الطبیعی�ة                           
نظیفة ونقیة صالحة للحیاة اآلدمیة ، وھذا الضابط لو أحسن تطبیقھ لتحققت الحمای�ة         

                                                           

، ت��أمالت ح��ول الحمای��ة الدولی��ة م��ن التل��وث م��ع اإلش��ارة ل��بعض    أحم��د أب��و الوف��ا  / د.أ: أنظ��ر ) ١(
  ٤٩التطورات الحدیثة ، المجلة المصریة للقانون الدولي ، المجلد 

)٢(  See : Jean combacan , et surque surdroit international public, 
op. cit. p.٥١٠. 

لع��ام ، الطبع��ة الثالث��ة ، دار النھ��ضة جعف��ر عب��د ال��سالم ، مب��ادئ الق��انون ال��دولي ا / د.أ: أنظ��ر ) ٣(
  . ٢٣٨، ص١٩٩٠العربیة ، القاھرة ، 

محم��ود ال��سید داود ، ض��وابط الحمای��ة الدولی��ة للبیئ��ة الطبیعی��ة ، المرج��ع ال��سابق ،         / د.أ: ك��ذلك 
  .٨٣، ٨٢ص
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یعیة من التلوث ، ألن المتسبب في ھذا التلوث یتحمل عواق�ب فعل�ھ    الكافیة للبیئة الطب  
  )١(الذي ترتب علیھ تدھور البیئة بسبب ھذا التلوث 

لثاني   لف 

ل بما يقتضيه إلل بالشي    ضاب 

ویع��د ھ��ذا ال��ضابط م��ن اإلج��راءات الوقائی��ة الت��ي ن��ص علیھ��ا الق��انون ال��دولي الع��ام،   
ل جھودھا من أجل منع أسباب تلوث البیئ�ة أف�ضل م�ن ت�رك     ویعني أن إلزام الدول ببذ  

الدول تعیث فسادا في األرض فتتسبب بأفعالھا في تل�وث البیئ�ة ث�م ی�تم التعام�ل معھ�ا                    
)٢ (  

 ، والت�ي  ١٩٨٢ویجد ھذا الضابط سنده في اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لع�ام             
ة البحریة والحفاظ علیھ�ا ، وھ�و        على إلزام الدول بحمایة البیئ     ١٩٢نصت في المادة    

ضابط مرتبط بالرغبة في التأكید على حق الدول في استغالل ثرواتھا الطبیعیة بحسب 
 م��ن نف��س االتفاقی��ة والت��ي ن��صت عل��ى أن لل��دول ح��ق س��یادي ف��ي   ١٩٣ن��ص الم��ادة 

استغالل مواردھا الطبیعیة ، ومن فاعلیة ھذا الضابط أنھ ال یقتصر عل�ى إل�زام ال�دول               
 البیئ�ة م�ن التل��وث ، ب�ل تع�دي ذل��ك ب�أن أوج�ب عل��ى ال�دول اتخ�اذ اإلج��راءات         بحمای�ة 

الفعالة لمنع أسباب ھ�ذا التل�وث، ویقاب�ل ھ�ذا االلت�زام أو ال�ضابط ع�ددا م�ن ال�ضوابط                      
كقاع��دة م��ا ال ی��تم الواج��ب إال ب��ھ فھ��و : ال��شرعیة الت��ي أقرھ��ا ال��شارع اإلس��المي مث��ل

  ) ٣(ب، وقاعدة حریم الشيء بمنزلتھ واجب ، وقاعدة الواجب ال یترك إال لواج
التع��اون ال��دولي فیم��ا ب��ین ال��دول لحمای��ة  : ھ��ذا ویتطل��ب ھ��ذا ال��ضابط لتفعیل��ھ أم��ران  

البیئة من التلوث ، اتخاذ الدول للت�دابیر الت�شریعیة لحمای�ة البیئ�ة والت�ي تتط�ابق م�ع                    
  . التشریعات الدولیة 

م�شكلة تل�وث البیئ�ة الطبیعی�ة م�ن      : التعاون الدولي لحمای�ة البیئ�ة م�ن التل�وث         : أوال  
المشاكل النادرة والمعقدة في أن واحد ، فھي ن�ادرة الح�دوث إذ الف�رض أن ك�ل دول�ة                  
حریصة على عدم إیقاع نف�سھا تح�ت س�یف الم�سئولیة ، ومعق�دة ألنھ�ا م�ن الم�شاكل                     

ي التي تحتاج إلى الخبرة العلمیة والعملیة في أن واحد ، فضال عن الموارد المائیة الت
یصعب تدبیرھا على المستوى الفردي، بل ال بد من تضافر الجھود وتعاون الدول من 

 م�ن االتفاقی�ة الجدی�دة لق�انون البح�ار       ١٩٧أجل تدبیرھا ، وھذا ما نصت علیھ المادة         
تتعاون الدول على أساس عالمي وحسب االقتضاء عل�ى أس�اس         "  بقولھا   ١٩٨٢لعام

                                                           

أحم�د أب�و الوف�ا ، ت�أمالت ح�ول الحمای�ة الدولی�ة للبیئ�ة م�ن التل�وث           / أد: قریب من ھذا ، أنظ�ر    ) ١(
 . ٥٨جع سابق، صمر

أحمد أبو الوفا ، تأمالت ح�ول الحمای�ة الدولی�ة للبیئ�ة م�ن التل�وث ، مرج�ع س�ابق،           / د.أ/ راجع  ) ٢(
 ٥٦ص

اإلم��ام ج��الل ال��دین ال��سیوطي ، كت��اب األش��باه والنظ��ائر ف��ي  : راج��ع ف��ي ھ��ذه القواع��د ك��ل م��ن  ) ٣(
س��الم ، اب��ن قدام��ة  أی��ضا ش��یخ اإل ١٠٠ -٨٦ن، ص.لعرب��ي ، الق��اھرة ، د الف��روع ، دار الفك��ر ا 

المقدسي الدمشقي ، روض الناظر وجن�ة الن�اظر ف�ي أص�ول الفق�ھ عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن              
 . ١٠٧حنبل ، مكتبة الكلیات األزھریة ، القاھرة ص
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ت الدولی��ة المخت��صة عل��ى ص��یاغة ووض��ع  إقلیم��ي مباش��رة ، أو ع��ن طری��ق المنظم��ا 
قواع��د ومع��اییر دولی��ة وممارس��ات وإج��راءات دولی��ھ موص��ى بھ��ا تتماش��ى م��ع ھ��ذه     
االتفاقی��ة لحمای��ة البیئ��ة البحری��ة والحف��اظ علیھ��ا م��ع مراع��اة الخ��صائص اإلقلیمی��ة        

  ) ١(المتمیزة 
  :وللتعاون الدولي مجاالت عدة منھا على سبیل المثال ال الحصر 

 م��ن اتفاقی��ة ٢٠٢ي المج��االت الفنی��ة والعلمی��ة بح��سب ن��ص الم��ادة  التع��اون ف�� -١
   .١٩٨٢األمم المتحدة لقانون البحار الجدید لعام 

التعاون في مجال تبادل المعلومات حول طبیعة وأھمیة مشاكل البیئة والتشاور  -٢
 ) ٢ (١٩٧٢ من إعالن استكھولم لعام ٢٤بشأنھا طبقا للمادة 

یر والت�شریعات الوطنی�ة ف�ي مج�ال حمای�ة البیئ�ة بم�ا یتف�ق                 اتخ�اذ ال�دول للت�داب     : ثانیا  
والتشریعات الدولیة ، فیج�ب عل�ى ال�دول ف�ي س�بیل الحف�اظ عل�ى البیئ�ة أن تتخ�ذ م�ن                  
اإلج���راءات الفعال���ة لحمای���ة البیئ���ة م���ن التل���وث ، وم���ا یتطلب���ھ ذل���ك م���ن إص���دارھا     

ص�ة بحمای�ة البیئ�ة     للتشریعات الوطنیة التي تتف�ق م�ع القواع�د القانونی�ة الدولی�ة الخا             
)٣(  

ل     ھل یكفي لتحقیق الحمایة الكافیة للبیئة من التلوث ھذین الضابطین   :خي نتسا

فقط ؟ أم أن ھناك ضوابط أخرى ھي التي تساعد على توفیر مثل ھذه الحمای�ة ؟ ھ�ذا             
  ما نجیب علیھ في المطلب الثاني 

ب اطا  

وا ءا  واةا ط  

  )٤(دول واوض  

فمن المبادئ الراس�خة ف�ي العالق�ات الدولی�ة مب�دأ الم�ساواة ف�ي ال�سیادة ب�ین           : تمھید  
الدول ، ذلك المبدأ الذي یسوي بین ال�دول بغ�ض النظ�ر ع�ن عظم�ة الم�ساحة أو ق�وة               
االقتصاد أو درجة التقدم والحضارة ، بحیث یكون  لكل منھا صوت واحد عند صدور               

منظم�ة الدولی�ة ، ووفق�ا للعدی�د م�ن الق�رارات الدولی�ة ال�صادرة ع�ن            أي من قرارات ال   

                                                           

وثیق�ة ملخ�ص المب�ادئ القانونی�ة المقترح�ة لحمای�ة            : راجع في التع�اون ال�دولي لحمای�ة البیئ�ة           ) ١(
، مب��دأ ١٤٢ة م��ستقبلنا الم��شترك ، سل�سلة ع��الم المعرف��ة ، ع��دد رق��م  البیئ�ة والتنمی��ة الم��ستدام 

١٤. 
الفرع الخامس من الج�زء الث�اني ع�شر م�ن اتفاقی�ة األم�م المتح�دة لق�انون البح�ار لع�ام                 : راجع  ) ٢(

١٩٨٢ 
  : راجع لمزید من التفاصیل حول إجراءات حمایة البیئة البحریة ) ٣(

ون الدولي للبحار ، دراسة ألھم أحكام اتفاقیة األم�م المتح�دة         صالح الدین عامر ، القان    / د.المرحوم أ 
 م٢٠٠٠ ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ١٩٨٢لقانون البحار لعام 

أن دف��ع ال��ضرر مق��دم عل��ى جل��ب    "ویج��د التع��ویض س��نده ف��ي القاع��دة ال��شرعیة الت��ي تق��ول      ) ٤(
 " المصالح
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  :الجمعیة العامة فإن المساواة في السیادة تعني 
  .ان كافة الدول متساویة قانونا  -١
 .أن جمیع الدول لھا الحق في التمتع بالحقوق المترتبة على سیادتھا -٢
 .تلتزم كل دولة باحترام الشخصیة القانونیة للدول األخرى  -٣
دم ج��واز االعت��داء عل��ى الوح��دة اإلقلیمی��ة أو االس��تقالل ال��سیاسي ألي   ع�� -٤

 . دولة 
ك��ل دول���ة الحری���ة ف��ي اختی���ار وتط���ویر نظامھ��ا ال���سیاسي واالقت���صادي     -٥

 .واالجتماعي 
تلتزم كل دولة بأداء التزاماتھا الدولی�ة ب�إخالص وح�سن نی�ة وأن تع�یش                  -٦

 ) ١(في سالم مع غیرھا من الدول 
ل��دول تتمت��ع بالشخ��صیة القانونی��ة الت��ي تجعلھ��ا أھ��ال الكت��ساب       وبالت��الي طالم��ا أن ا 

الحقوق والتحمل بااللتزامات إذن ھي متساویة في سیادتھا، وھذا الضابط یحول دون 
التمییز بین الدول فیما یتعلق بما تفرضھ المعاھدات الدولی�ة م�ن التزام�ات بخ�صوص       

فیم�ا یتعل�ق بالم�سئولیة أو       تخفیض ن�سبة االنبعاث�ات ال�ضارة بالبیئ�ة الطبیعی�ة س�واء              
  .العقاب 

ویساند ھذا الضابط ضابط أخ�ر ش�دید األھمی�ة فیم�ا یتعل�ق ب�ضبط م�سالك ال�دول فیم�ا                    
یتعلق بعملیة االنبعاثات الحراریة التي تضر بالبیئة الطبیعیة، وھو ض�ابط مبن�ي عل�ى       

ل�ى  إحدى القواعد القانونیة الدولیة والشرعیة والتي تقضي ب�أن دف�ع ال�ضرر مق�دم ع                
تحقی�ق م�صالح ال�دول ، وھ��و ض�ابط یع�ادل إح�دى القواع��د ال�شرعیة ال�شھیرة والت��ي         
تقضي على أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع وھو ضابط یفید المجتمع الدولي      
فیما یتعلق بإلزام الدول على اتخاذ اإلجراءات الفعالة لخفض نسبة االنبعاث الحراري            

  .قبل التفكیر في مصالحھا الخاصة 
  : وعى ضوء ما نتقدم قسمت ھذا المطلب إلى فرعین  ھما 

ض��ابط الم��ساواة ف��ي الم��ساءلة والعق��اب ع��ن ال��سلوك ال��ضار بالبیئ��ة      : الف��رع األول 
  .الطبیعیة 

  . ضابط دفع الضرر یفوق تحقیق المصالح : الفرع الثاني 

                                                           

التنظیم الدولي ، الطبع�ة األول�ى ، من�شأة المع�ارف إس�كندریة،          / محمد السعید الدقاق  / د.أنظر أ ) ١(
  . ٧٦، ص١٩٨٦ص

  : أیضا  أنظر 
See : Niguyen quoc dinh Patrick dailler allain pellet : droit 

international public ebition, L.G.D.I. , paris, ١٩٩٢, pp.١٠٨٧, 
١٠٨٨. 
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ل أل   لف 

لعقا لة  لمسا لمسا في    ضاب 

لضا بالبي لسل  بيعيةع  ل   ئة 

 فم��ن المب��ادئ الراس��خة ف��ي العالق��ات الدولی��ة مب��دأ الم��ساواة ف��ي ال��سیادة  فیم��ا ب��ین  
 م�ن میث�اق األم�م المتح�دة ،     ١/٢الدول ، ذلك المبدأ الذي ورد النص علیھ في الم�ادة            

م�ن مقاص�د األم�م المتح�دة إنم�اء العالق�ات الودی�ة ب�ین األم�م                " والتي ن�صت عل�ى أن       
لذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب ، ویق�ر ھ�ذا المب�دأ              على أساس المبدأ ا   

  ) ١(بالمساواة القانونیة بین الدول في الحقوق والواجبات 
ویقضي ھذا المبدأ في قانون البیئة الدولي بضرورة المساواة فیما یفرض على الدول 

ق جمی�ع   من التزامات من أجل حمایة البیئة الطبیعیة وتنمیتھا ، وحیث یقع عل�ى ع�ات              
ال��دول كبیرھ��ا وص��غیرھا التزام��ا ب��ضرورة اتخ��اذ اإلج��راءات الكفیل��ة بحمای��ة البیئ��ة      
الطبیعیة وتنمیتھا ، وكما نتساوى الدول في االلتزامات تتساوى أیضا ف�ي الم�سئولیة              
القانونیة عن الفعل الضار بالبیئة الطبیعیة ، فما ی�صدر ع�ن الدول�ة م�ن أفع�ال ملوث�ة               

یترت��ب عل�ى الم�ساواة ف�ي الم��سئولیة القانونی�ة الم�ساواة فیم��ا      للبیئ�ة ت�سأل عنھ�ا ، و   
یتعلق بحقوق الدول أو أشخاص القانون ال�دولي األخ�ر ال�ذین أض�یروا ب�سبب التل�وث              

  ) ٢(البیئي في الحصول على التعویض الكافي لجبر الضرر 
صادر ومن الوثائق الدولیة التي نصت على ھذا المبدأ تقریر اللجنة العالمی�ة للبیئ�ة ال�         

 ، والذي أكد على المساواة وع�دم التمیی�ز ب�ین ال�دول ، س�واء ف�ي                ١٩٨٩في أكتوبر   
  ) ٣(مجال حقوق الدول المضرورة أو واجبات الدول محدثة الضرر 

وترتیبا على ما تقدم إن كان یحق للدول اللجوء إلى القضاء للمطالبة لما أص�ابھا م�ن       
بیعی�ون بغ�ض النظ�ر عم�ا إذا ك�انوا      أضرار بسبب التلوث البیئي ، ف�إن لألش�خاص الط     

مواطنین أم أجان�ب الح�ق أی�ضا ف�ي اللج�وء إل�ى الق�ضاء ال�دولي للمطالب�ة ب�التعویض               
عما أصابھم من أضرار بسبب التلوث البیئي إعم�اال التفاقی�ة الم�سئولیة المدنی�ة ع�ن                 

  ) ٤ (١٩٩٣الضرر الناجم عن أنشطة خطیرة ضد البیئة والصادرة عام 

                                                           

محم��د ح��افظ غ��انم ، المنظم��ات / د.المرح��وم أ: ل م��ن راج��ع ف��ي مب��دأ الم��ساواة ف��ي ال��سیادة ك�� ) ١(
محم�ود ال�سید   / د.ك�ذلك أ   .١١٧،  ١١٦ ، ص  ١٩٥٨ن ، الق�اھرة ،      .الدولیة ، الطبعة األولى ، د     

 .٨٨داود ، ضوابط الحمایة الدولیة للبیئة الطبیعیة ، المرجع السابق، ص
 ٨٨محمود داود ، المرجع السابق ، ص/ د.أ: أنظر ) ٢ (
تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة ، مستقبلنا المشترك ، سلسلة ع�الم المعرف�ة الع�دد        : أنظر  ) ٣(

 .١٩٨٩ أكتوبر -ھـ ١٤١٠، ربیع األول ١٤٢
 .٦١ -٥٩أحمد أبو الوفا ، تأمالت حول الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث ص/ د.أنظر أ) ٤(
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لثاني   لف 

لمصالحض لض مق على تحقي  فع    اب 

من المؤكد أن للدول الح�ق ف�ي الح�صول عل�ى م�ا ھ�و مق�رر لھ�ا م�ن حق�وق بموج�ب                           
قواعد القانون الدولي ، ولھا في سبیل ذلك اتخاذ كل م�ا یل�زم م�ن اإلج�راءات ، وم�ن                
المؤكد أن للدول مصالح عدة الزم�ة لتمكینھ�ا م�ن النم�و والتط�ور ، لك�ن تحقی�ق ھ�ذه              

مصالح أو الحصول علیھا یج�يء ف�ي مرتب�ة تالی�ة عل�ى م�ا یج�ب علیھ�ا اتخ�اذه م�ن            ال
إجراءات لوقف السلوك الخاطئ ال�ذي یترت�ب علی�ھ اإلض�رار بالبیئ�ة الطبیعی�ة تطبیق�ا                  

  . لمبدأ أن دفع الضرر یفوق أو یقدم على تحقیق مصالح الدول 
درء المفاس�د مق�دم عل�ى    ولھذا المبدأ ما یقابل�ھ ف�ي ال�شرع اإلس�المي للحك�یم كقاع�دة               

جلب المنافع ، وقاعدة االضطرار ال یبط�ل ح�ق الغی�ر ، وال�ضرر األش�د ی�زال بال�ضرر          
األخف ، وتبدو أھمیة ھذا الضابط في أنھ وسیلة أو ض�ابط ھ�ام یمن�ع ال�دول وخاص�ة                
الصناعیة الكبرى من ارتكاب السلوك الضار بالبیئة ، خصوصا إذا كان التلوث الناجم          

ل یعبر حدود أقالیم الدول ، وبالتالي یحقق ھذا الضابط التوازن المنشود       عن فعل الدو  
فیما بین سلوك الدول وم�ا یترت�ب علی�ھ م�ن ض�رر ، ومراع�اة ال�دول الم�ضرورة م�ن             
جراء ھذا المسلك والتي لھا الح�ق ف�ي الح�صول عل�ى التع�ویض م�ن ال�دول المخطئ�ة                     

)١ (  
ي ال�ذي أك�د عل�ى ض�رورة حمای�ة      ھذا ویتفق ھذا الضابط مع صحیح ال�شارع اإلس�الم         

البیئة الطبیعیة من التلوث وحق اإلنسان في الحیاة في بیئة نظیفة م�ن التل�وث لقول�ھ               
الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فاخرج بھ " تعالى 

  ) ٢(من الثمرات رزقا لكم فال تجعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون 
نبت لكم بھ الزرع والزیتون والنخیل واألعناب وم�ن ك�ل الثم�رات إن              ی" وقولھ تعالى   

  ) ٣" (في ذلك ألیة لقوم یتفكرون 
وبذلك یكون اإلسالم قد أرس دعائم مبدأ أن ال ضرر وال ض�رار وأن ال�ضرر یج�ب أن      
یزال في سبیل التمتع ببیئة طبیعیة یحیا فیھ�ا اإلن�سان ب�دون ملوث�ات وأم�راض ، وال                    

  ) ٤( ذلك ما لم یقدم دفع الضرر على تحقیق المصالحسبیل إلى تحقیق

                                                           

 ، ت�أمالت ح�ول الحمای�ة الدولی�ة للبیئ�ة م�ن       أحمد أب�و الوف�ا  / د.أ: راجع في ھذا الضابط كل من   ) ١(
   .٥٩، ٥٨التلوث ، مرجع سابق ، ص

 . ٩٠محمود داود ، ضوابط الحمایة الدولیة للبیئة الطبیعیة ، المرجع السابق ، ص/ أیضا د
 ٣٢ اآلیة –سورة البقرة ) ٢(
 ٢١ اآلیة –سورة النحل ) ٣(
ق��وق والواجب��ات والعالق��ات الدولی��ة ف��ي محم��د رأف��ت عثم��ان ، الح/ د.أ: راج��ع قری��ب م��ن ھ��ذا ) ٤(

 .١٣، ١٢م ص١٩٧٥/ ھـ ١٣٩٥ن  .ة ،داإلسالم ، الطبعة الثانی
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  اطب اث

  ط د ارن وان ودات ارب

م��ن األم��ور الم��ستحدثة بالق��انون ال��دولي اإلن��ساني للبیئ��ة ، أن ھ��ذا الق��انون ال تحم��ي 
قواعده البیئ�ة الطبیعی�ة ف�ي وق�ت ال�سلم فح�سب ، ب�ل امت�دت حمایت�ھ للبیئ�ة الطبیعی�ة                 
زمن النزاع المسلح بصفة عامة دولی�ا ك�ان أم محلی�ا ، ألن للمجتم�ع ال�دولي م�صلحة            
علی�ا ف�ي حمای��ة البیئ�ة الطبیعی��ة زم�ن الن�زاع الم��سلح تعل�و عل��ى م�صلحة المح��اربین        
أنفسھم ، مما یفرض علیھم التزاما واضحا بضرورة احترام ق�وانین وع�ادات الح�رب                

  .أثناء القتال 
 ھذه القواعد یترتب علیھا اإلضرار بالبیئة الطبیعیة ال محالة إذ من المقرر أن مخالفة 

، وھذا ما أكدتھ قواعد الق�انون ال�دولي الع�ام اإلن�ساني من�ذ إع�الن س�ان بیترس�بورج                     
 ، وبروتوك��ولي جنی��ف الملحق��ین باتفاقی��ات جنی��ف األرب��ع لع��ام    ١٨٦٨ال��صادر ع��ام 

١ (١٩٤٩ (  
ستقر في العمل ال�دولي عل�ى ع�دد م�ن      ھذا وتنص قواعد القانون الدولي للحرب وما ا       

القواع��د یج��ب عل��ى المح��اربین مراعاتھ��ا وإال ع��د م��ا یق��ع م��نھم م��ن أعم��ال انتھاك��ا     
لقواع��د الق��انون ال��دولي الع��ام اإلن��ساني للبیئ��ة ، وبالت��الي مح��ال للم��سئولیة القانونی��ة  

ت�ال  الدولیة ، ومن ثم یلتزم المحاربون بضرورة اتباع وسائل وأس�الیب معین�ة ف�ي الق           
أقل ضررا بالبیئة الطبیعیة ، وف�ضال ع�ن ذل�ك یق�ع عل�ى المح�اربین التزام�ا ب�ضرورة              
حمای��ة أس��رى الح��رب ، ومرض��ى الح��رب وجرحاھ��ا ، وك��ذا المنك��وبین ف��ي البح��ار ،    
ویتفرع عن ھذا حمای�ة الم�دنیین واألعی�ان المدنی�ة زم�ن النزاع�ات الم�سلحة حت�ى ال                     

ب��ررة مم��ا یع��د دل��یال قاطع��ا عل��ى ع��دم     یترت��ب عل��ى الن��زاع الم��سلح أض��رارا غی��ر م    
  ) ٢(مشروعیة آالت وأسالیب القتال 

  : وعلى ضوء ما تقدم قسمت ھذا المطلب إلى فرعین أساسیین ھما 
  .وسائل وأسالیب القتال : الفرع األول 
  . قواعد حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاع المسلح: الفرع الثاني 

                                                           

محم��ود ال��سید داود ، ض��وابط الحمای��ة الدولی��ة للبیئ��ة الطبیعی��ة ، مرج��ع س��ابق ،     / د.أ: أنظ��ر ) ١(
   .٤١ص

الدولی�ة لل�صلیب   صالح ھاشم جمعة ، حمایة البیئة م�ن آث�ار النزاع�ات الم�سلحة، المجل�ة        / د: كذلك  
 .٢٥٤، ص١٩٩٣ أغسطس – ، السنة السادسة ، یولیو ٣٢األحمر ، عدد 

  .٤٩٧م ، ص٢٠٠٤/ ٢٠٠٣عبد الغني محمود ، القانون الدولي العام ، طبعة / د.أ: أنظر ) ٢(
رجب عبد المنعم متولي ، المعجم الوسیط في شرح وتبسیط قواع�د الق�انون ال�دولي الع�ام     / د: كذلك  

  . وما بعدھا٥٥٤ام شریعة اإلسالم ، مرجع سابق ، ص مقارنا بأحك
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ل أل   لف 

لق سالي    تالسائل 

بيعية ل   لتي ال تض بالبيئة 

من غی�ر ش�ك أن الق�انون ال�دولي الع�ام اإلن�ساني للبیئ�ة ن�ص عل�ى ع�دد م�ن القواع�د                          
القانونیة التي من خاللھا یمك�ن حمای�ة البیئ�ة الطبیعی�ة أثن�اء الن�زاع الم�سلح ، وھ�ذه                 

بیعی�ة ،  القواعد ألزمت المحاربین إتباع وسائل وأسالیب في القتال ال تضر بالبیئة الط           
وقبل بیان ھ�ذه األس�الیب یج�ب التنوی�ھ إل�ى المب�ادىء العام�ة األساس�یة للقت�ال والت�ي            

  .تحكم سلوك المحاربین أثناء لقتال أو النزاع المسلح 

لقتال     ومنھا ما ھو محل اتفاق بین الدول ، ومنھا ما ھو محل خ�الف، فم�ن               :مبا 

"  ال��شرف والنزاھ��ة ف��ي القت��ال مب��ادئ" المب��ادىء المتف��ق علیھ��ا ب��ین ال��دول قاطب��ة  
وھ��ذه المب��ادىء تف��رض عل��ى المح��اربین ض��رورة إتب��اع وس��ائل وأس��الیب للقت��ال ال      
یترت��ب علیھ��ا البت��ة اإلض��رار بالبیئ��ة الطبیعی��ة ، ول��ذلك فإنھ��ا ملزم��ة ب��اإلعالن ع��ن       
الحرب قبل البدء فیھا ، وعدم إتباع أیھ أسالیب وحشیة أو ھمجیة ف�ي القت�ال حت�ى ال     

خالف��ة قواع��د الق��انون ال��دولي للح��رب م��ن ناحی��ة، وقواع��د الق��انون ال��دولي      ت��تھم بم
اإلنساني للبیئة من ناحیة أخرى عندما یتخلف عن أسلوب الدول�ة ف�ي القت�ال أض�رارا       

 والت�ي منح�ت المح�ارب    ١٩٠٧للبیئة الطبیعی�ة ، وھ�ذا م�ا أكدت�ھ اتفاقی�ة الھ�اي لع�ام             
  ) ١( ھذا لیس حقا مطلقا ال حدود لھ الحریة في اختیار وسائل اإلضرار بالعدو وأن

فوفقا لقواعد القانون الدولي الع�ام اإلن�ساني للبیئ�ة فإن�ھ            : أما وسائل وأسالیب القتال     
یحظر عل�ى المح�اربین اس�تخدام األس�لحة والق�ذائف وغیرھ�ا م�ن وس�ائل القت�ال الت�ي                     

  ) ٢(تسبب آالما ال مبرر لھا 
لغ�ازات ال�سامة والخانق�ة وك�ذا األس�لحة      ومن الوسائل المحرم�ة ف�ي القت�ال اس�تخدام ا        

  ) ٣(البكتریولوجیھ والكیمیائیة 
وم���ن ب���ین الوس���ائل المحرم���ة ف���ي القت���ال اس���تخدام المح���اربین للمق���ذوفات الحارق���ة 

 ١٨٦٨ جم وفقا إلعالن سان بیترسبورج لعام ٤٠٠والمتفجرة والتي یقل وزنھا عن 
 م�ن البروتوك�ول   ٣٥/٢والم�ادة   ، ١٩٠٧ ھـ من الئحة الھاي لعام     ٢٣، وكذا المادة    

 ، أی���ضا یحظ���ر عل���ى المح���اربین اس���تخدام الرص���اص ١٩٧٧أو الملح���ق األول لع���ام 
المتفج��ر والق��ذائف المطاطی��ة وغیرھ��ا م��ن األس��لحة الكیمیائی��ة أو الجرثومی��ة وفق��ا       

 ، واتفاقیة األمم المتحدة الخاصة بحظ�ر اس�تخدام ھ�ذه        ١٩٢٥لبروتوكول جنیف لعام    
 ، وق��رار الجمعی��ة ١٩٧٥لحة والت��ي أص��بحت ناف��ذة ب��دءا م��ن ع��ام النوعی��ة م��ن األس��

                                                           

 .١٩٠٧ من اتفاقیة الھاي لعام ٢٢ نص المادة: أنظر ) ١(
 م�ن بروتوك�ول جنی�ف    ٣٥ ، وك�ذا الم�ادة    ١٩٠٧ من اتفاقیة الھاي لع�ام       ٢٣راجع نص المادة    ) ٢(

 . ١٩٧٧األول لعام 
 .١٩٢٤بروتوكول جنیف لعام : راجع ) ٣(



 - ٣٢٩٤ -

 والخاص بحظ�ر إنت�اج وتخ�زین وتط�ویر أو اس�تحداث أی�ة أس�لحة        ١٩٧٧العامة لعام   
  ) ١(كیمیائیة أو ذات قوة تدمیریة ھائلة وتدمیر ما لدیھا منھا 

تال التي ال فإنھ یجب على المحاربین إتباع أسالیب الق: أما فیما یتعلق بأسالیب القتال 
تضر بالبیئة الطبیعی�ة ، وم�ن ث�م یحظ�ر عل�ى المح�اربین القی�ام بالھجم�ات الع�شوائیة                     
على السكان المدنیین خاصة عندما تختلط علیھم األمور ف�ال ی�ستطیعون التفرق�ة ب�ین                
األھ���داف المدنی���ة والع���سكریة ،وبالت���الي یحظ���ر عل���ى المح���اربین القی���ام بالھجم���ات    

لسكان المدنیین والتي تنتج عنھا خسائر كبی�رة ف�ي األرواح   العشوائیة ضد األعیان وا 
واألعی��ان المدنی��ة ، أی��ضا یحظ��ر عل��ى المح��اربین القی��ام بأی��ة ھجم��ات ض��د العج��زة       
والمرضى وكذا الفارین من القتال من ال یرجى مشاركتھم في القتال ، ویلحق بھؤالء          

  .المكروب 
 التام��ة للج��نس الب��شري للع��دو ،  أی��ضا یحظ��ر عل��ى المح��اربین القی��ام بأعم��ال اإلب��ادة  

ویحظر علیھم أیضا القیام بأعمال الغ�در والخیان�ة الت�ي ت�دعو إل�ى  الثق�ة ف�ي الخ�صم                   
حتى یتمكن من اإلجھاز علی�ھ ، وأخی�را یحظ�ر عل�ى المح�اربین إتب�اع أس�الیب الخ�دع              
والشراك الخداعیة التي ال یقرھا القانون الدولي اإلن�ساني ألن الح�رب یج�ب أن تبن�ي                  

  ) ٢(لى مبادئ الشرف والنزاھة وعدم الغدر ع
وھكذا إذا كان من حق لمحارب اختیار وسائل وأسالیب القتال التي تضمن لھ التف�وق                
على عدوه ، إال أن ھذا الحق محوط بقید ھ�ام ھ�و أال تك�ون ھ�ذه الوس�ائل واألس�الیب                

  . ضارة بالبیئة الطبیعیة 

لثاني   لف 

بيعية  ل لبيئة  ع حماية  لمسلحق لن    ثنا 

لقد تضمن القانون الدولي اإلنساني للبیئة عددا من القواعد التي تضمن حمایة البیئة              
الطبیعیة زمن النزاع المسلح ، ومن ھ�ذه القواع�د ، القاع�دة الخاص�ة بحمای�ة جرح�ى                 
الحرب ومرضاھا والمنك�وبین ف�ي البح�ار ، وقاع�دة االلت�زام بحمای�ة أس�رى الح�رب ،             

  .یة السكان واألعیان المدنیة وقاعدة حما
 وبروتوكولیھ�ا اإلض�افیان لع�ام    ١٩٤٩فوفقا لما تضمنتھ اتفاقیات جنیف األرب�ع لع�ام       

 یلت���زم المح���اربین أثن���اء الن���زاع الم���سلح برعای���ة وحمای���ة جرح���ى الح���رب      ١٩٧٧
ومرضاھا وكذا المنكوبین في البحار ومن في حكمھم م�ن الن�ساء الحوام�ل وال�شیوخ                

                                                           

 -٣٥٥محم�ود س�امي جنین�ھ ، الق�انون ال�دولي الع�ام ، مرج�ع س�ابق، ص        / د. أ المرح�وم : أنظر  ) ١(
یحی��ى ال��شیمي عل��ي ، مب��دأ تح��ریم الح��روب ف��ي العالق��ات الدولی��ة ، رس��الة         / أی��ضا د . ٣٥٩

  . ١٩٧٦دكتوراه ، مقدمھ لكلیة الحقوق جامعة القاھرة، 
 المرج��ع ال��سابق ،   ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣عب��د الغن��ي محم��ود ، الق��انون ال��دولي الع��ام طبع��ة       / د.ك��ذلك أ
 .٤٩٨، ٤٩٧ص

 م��ن البرتوك��ول األول لع��ام ٢/ ٢٧ والم��ادة ١٩٠٧ م��ن الئح��ة الھ��اي لع��ام  ٢٤٥راج��ع الم��ادة ) ٢(
١٩٧٧ .  
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 حمای�ة ك�ل ھ�ؤالء وت�وفیر الرعای�ة ال�صحیة والطبی�ة لھ�م ، ومعامل�ة             واألطفال فیج�ب  
ھؤالء المعاملة اإلنسانیة الكریم�ة الت�ي تحف�ظ ع�ل ك�ل واح�د م�نھم كرامت�ھ كإن�سان ،                       
ویلح��ق بھ��ؤالء جمی��ع األش��خاص الع��املین ف��ي الوح��دات أو الھیئ��ات الدینی��ة والطبی��ة 

 م�ن أش�یاء منقول�ة كالط�ائرات         كدور العیادة والمستشفیات وما تستخدمھ تلك الھیئات      
وس���یارات اإلس���عاف ، ویأخ���ذ حك���م ھ���ؤالء الع���املین م���ن اإلداری���ین بھ���ذه الوح���دات  
والمعاقین وم�ن ف�ي حكمھ�م فھ�ؤالء جمیع�ا تن�سحب عل�یھم الحمای�ة فیع�املوا معامل�ة                     

  ) ١(أسرى الحرب 
ب حمایة ومن القواعد القانونیة الھامة في القانون الدولي اإلنساني للبیئة قاعدة وجو

األس��رى وع��دم اإلض��رار بھ��م م��ن خ��الل ت��وفیر الرعای��ة ال��صحیة واالجتماعی��ة لھ��م       
والمحافظة على ممتلكاتھم ومقتنیاتھم وما معھم من أمتع�ة أثن�اء األس�ر ، وتزوی�دھم                 
ببطاقات تحقیق شخ�صیة م�دون علیھ�ا كاف�ة المعلوم�ات الخاص�ة بھ�م ، وقی�ام الدول�ة           

عتق���ال وفق���ا لإلج���راءات  الطبی���ة وال���صحیة ،  األس���رة بت���رحیلھم إل���ى مع���سكرات اال 
والتحقی���ق معھ���م ب���شكل ق���انوني وع���دم اس���تجوابھم إال بال���شكل الق���انوني ال���سلیم ،    

المعاملة اإلنسانیة الكریمة التي تحفظ علیھم   : واالعتراف لھم بعدد من الحقوق منھا       
م ك�رامتھم وع��دم إخ��ضاعھم للتج��ارب الطبی��ة ، واحت��رام شخ��صیاتھم اآلدمی��ة وش��رفھ 

المھن��ي ، والعنای��ة بھ��م ، وم��ساواتھم ف��ي المعامل��ة م��ع غی��رھم بغ��ض النظ��ر ع��ن أي 
اعتب��ار للج��نس واألص��ل وال��دین ، وتمكی��نھم م��ن إقام��ة ال��شعائر الدینی��ة ، وممارس��ة   
النشاط المھني والذھني والبدني ، وحقھم في اإلغاثة واالت�صال بالخ�ارج ، واإلف�راج               

إخالء س�بیلھم عن�د انتھ�اء األس�ر أو انتھ�اء            عنھم لظروفھم الصحیة عند مرضھم ، و      
  ) ٢(القتال 

أی��ضا م��ن قواع��د حمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة أثن��اء الن��زاع الم��سلح ف��ي الق��انون ال��دولي       
ویق���صد بال���سكان : اإلن���ساني ، قاع���دة حمای���ة ال���سكان الم���دنیین واألعی���ان المدنی���ة  
لعملی�ات الع�سكریة ،     المدنیین ھنا جمیع األشخاص الذین  ال یشتركون في القت�ال أو ا            

ومثالھم الصحفیون ورجال الطب واإلسعاف وكل من یعمل بالحیاة المدنی�ة ول�م یثب�ت              
مشاركتھ للمقاتلین في العملیات الدائرة ، فھؤالء یعیشون بعیدا عن الحرب فیج�ب أن   
یتلقوا معاملة إنسانة كریمة تحفظ علیھم كرامتھم وأدمیتھم ، من ثم یج�ب أال یكون�وا             

جم�ات الع�شوائیة ، وأال ی�ستخدموا ك�دروع ب�شریة م�ن أج�ل حمای�ة األھ�داف                ھدفا للھ 
العسكریة أو الحساسة ویجب توفیر الرعایة الصحیة لھم وألسرھم ، وع�دم ت�شغیلھم           
إال في األعمال التي تتناسب وسنھم وإمكانیاتھم البدنی�ة وھ�ذه الحمای�ة ال ت�شمل فق�ط              

                                                           

 م��ن اتفاقی��ة جنی��ف الثانی��ة لع��ام     ٣٩ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤، ٢٢: راج��ع ن��صوص الم��واد   ) ١(
١٩٤٩ .  

 م�ن البرتوك�ول   ٨ والم�ادة  ١٩٤٩بعة لعام  من اتفاقیة جنیف الرا٢٢، ٢١، ١٩، ١٨: وكذا المواد   
 ١٩٧٧األول لعام 

 ١٩٤٩ م��ن اتفاقی��ة جنی��ف الثالث��ة لع��ام  ١٢٣، ٧٧ ، ٦٩ ، ٥٨، ٤٩ن��صوص الم��واد : راج��ع ) ٢(
 . ١٩٧٧ من البرتوكول األول لعام ١ / ٣٤ ٤/ ٣٣وكذا المواد ، 
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ان�ب م�ن المقیم�ین ف�ي ك�ل م�ن ال�دول        السكان المدنیین وإنم�ا تن�سحب أی�ضا عل�ى األج     
  ) ١(المحاربة 

ھذا ویلحق بالحمای�ة المق�ررة لل�سكان الم�دنیین حمای�ة أخ�رى لألعی�ان المدنی�ة ك�دور           
العبادة واألعیان األثریة والثقافیة واألبنیة التعلیمیة ، واألشغال الھندسیة وكل ما ھ�و   

ف بالقناب�ل أو تحویلھ�ا إل�ى        مكون للبیئة الطبیعیة فیجب حمایتھ وعدم جعلھ ھدفا للقذ        
ثكن��ات ع��سكریة أو أم��اكن لإلی��واء الحرب��ي أو مخ��ازن لألس��لحة وال��ذخیرة ، وھ��ذه        
الحمایة ال تقت�صر عل�ى المب�اني واألعی�ان وإنم�ا تمت�د لتن�سحب عل�ى م�ا ب�داخلھا م�ن                  

  ) ٢(أشخاص 

                                                           

 ، ٧٧، ٧٦الم�واد  ، وك�ذا  ١٩٧٧ م�ن البرتوك�ول األول لع�ام    ٥١ ، ٥٠: راجع نصوص المواد  ) ١(
  . من نفس البرتوكول٧٩، ٧٨

 .١٩٤٩ من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ٦٨ ، ٥٠ ، ٢٤ ، ١٦: أیضا المواد 
محم��ود م��اھر ، نظ��ام ال��ضمانات الدولی��ة لالس��تخدامات ال��سلمیة للطاق��ة النووی��ة ،      / د: أنظ��ر ) ٢(

  ھـ ١٤٠٠الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، 
 ، ٤ ، ٥٩/٢ ، ٥ / ٥٦/٤ ، ٢ ، ٥٥/١ ، ٥/ ٥٤ ، ٥٤/١ ، ٥٢/١، ٤٨: وص الم�واد    وراجع نص 

  .١٩٧٧ من البروتوكول األول لعام ٦٠ ، ٥٩/٧ ، ٦/ ٥٩ ، ٥
  . ١٩٧٧ من البروتوكول الثاني لعام ٤/١ ، ٣، ٣/٢، ٢/١المواد : كذلك 

 ٣ الرابع�ة ، والم�ادة    م�ن اتفاقی�ة  ١٥ ، وم ١٩٤٩ من اتفاقی�ة جنی�ف األول لع�ام        ٢٣: أیضا المواد   
 .١٩٤٩المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربعة لعام 
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  لخاتمة

الدولي عالجت في بحثي ھذا موضوعا ذا أھمیة بالغة ، فھو أحد موضوعات القانون           
أثن���اء النزاع���ات "حمای���ة البیئ���ة الطبیعی���ة " الع���ام اإلن���ساني للبیئ���ة وھ���و موض���وع 

حی�ث خص�صت   والذي عالجتھ في ثالث مباحث رئیسة ومبحث تمھی�دي ،     " المسلحة  
   :المبحث التمھیدي

لدراس���ة قواع���د الق���انون ال���دولي اإلن���ساني للبیئ���ة وم���دى انطباقھ���ا زم���ن النزاع���ات  
الت��زام ال��دول بع��دم اإلض��رار بالبیئ��ة  : المطل��ب األول: ب��ین الم��سلحة مق��سمة إل��ى مطل

فع�ن االلت�زام ال�دولي بحمای�ة     : أم�ا المطل�ب الث�اني       الطبیعیة خارج نطاقھ�ا اإلقلیم�ي ،        
لبی��ان م��دى اإلض��رار بالبیئ��ة   : وخص��صت المبح��ث األولالبیئ��ة الطبیعی��ة بوج��ھ ع��ام  

  :  مطالب الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة ، وقد قسمتھ إلى ثالث
  .لألضرار الكیمیائیة : المطلب األول 
  لإلضرار النوویة : المطلب الثاني 

  .فخاص باألضرار ذات الصلة باألضرار السابقة : أما المطلب الثالث 
للنظام القانوني لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة وقد : والمبحث الثاني 

  :قسمتھ إلى ثالث مطالب ھي 
  .المعاھدات الدولیة التي تحمي البیئة الطبیعیة بصورة غیر مباشرة : األول المطلب 

المعاھ�دات الدولی�ة الت�ي تحم�ي البیئ�ة الطبیعی�ة ب�صورة مباش�رة أو                 : المطلب الث�اني    
  .محددة 

فخ��اص ب��الجھود الدولی��ة المبذول��ة لحمای��ة البیئ��ة الطبیعی��ة زم��ن       : المطل��ب الثال��ث  
  . النزاعات المسلحة

ال�ضوابط القانونی�ة الدولی�ة لحمای�ة البیئ�ة      : فتناول�ت فی�ھ     : لثال�ث واألخی�ر     والمبحث ا 
  .وقسمتھ إلى ثالث مطالب ھي : الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة 

  .ضابط إصالح الضرر واإللزام بالشيء إلزام بما یقتضیھ : المطلب األول 
ع األضرار مق�دم    المساواة في المسئولیة والتعویض ، ودف     : ضابطي  : المطلب الثاني   

  .على تحقیق المصالح 
  .ضابط نقید المحاربین بقوانین وعادات الحرب : المطلب الثالث 

: ھذا وقد توصلت م�ن خ�الل البح�ث ف�ي ھ�ذا الموض�وع إل�ى ع�دد م�ن النت�ائج أھمھ�ا                       
  نتائج البحث 

أن العالم اآلن یحس بآثار الت�صرفات غی�ر الم�سئولة لل�دول المتحارب�ة، وال�دول                  -١
 خاص��ة ، خ��صوصا وأن األرض بات��ت أش��بھ بالبی��ت الزج��اجي ال��ذي     ال��صناعیة

ی��سمح بم��رور أش��عة ال��شمس إل��ى داخل��ھ ، وم��ا بداخل��ھ م��ن أبخ��رة وغ��ازات ال    
یسمح بمرورھا إل�ى الف�ضاء الخ�ارجي وب�دأت تت�راكم حت�ى ب�دأت درج�ة ح�رارة                  
األرض في االرتفاع مما جعل كثیر م�ن دول الع�الم تح�س اآلن باالختن�اق نتیج�ة                 

  .ث البیئة الطبیعیة وخاصة زمن النزاع المسلح تلو
أن ارتف��اع درج��ة ح��رارة األرض أدى إل��ى ذوب��ان كثی��ر م��ن الكت��ل الجلیدی��ة ف��ي    -٢

منطقة القطبین مما أدى إلى ارتف�اع من�سوب می�اه البح�ار حت�ى غط�ت م�ساحات           
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 . شاسعة من األرض 
أن ھن���اك م���ساحات شاس���عة م���ن األرض بات���ت مھ���ددة ب���الغرق ب���سبب ارتف���اع   -٣

ن��سوب می��اه البح��ار الن��اجم ع��ن ذوب��ان الثل��وج ب��سبب ارتف��اع درج��ة ح��رارة        م
 .األرض 

ازدی���اد ن���سبة التل���وث الكیمی���ائي ب���سبب اس���تخدام الث���وار وأط���راف النزاع���ات      -٤
المسلحة لألسلحة الكیمیائیة سواء اتخذت شكل قنابل مصنعة من مواد كیمیائیة           

 .لطائرات ، أو رش ھذه المواد من خالل آالت معینة أو بواسطة ا
وجود نسبة ال یستھان بھا م�ن التل�وث الن�ووي أو ال�ذري ف�ي كثی�ر م�ن من�اطق             -٥

العالم بسبب توسع الدول في بناء المفاعالت النوویة والت�ي انفج�ر الكثی�ر منھ�ا                
مما سبب تلوثا بیئیا بسبب انتشار الغبار النووي الذي تنقلھ الریاح إلى أراض�ي         

 .كثیر من الدول 
صرفات المح�اربین أو أط�راف النزاع�ات الم�سلحة ف�ي تلوی�ث              كثیرا ما تتسبب ت�     -٦

البیئة الطبیعیة بكثیر من الملوثات الطبیعیة الناجمة عن تفاعل عناص�ر الطبیع�ة      
 . مع ھذه األنشطة 

وإزاء األضرار الناجمة ع�ن التل�وث البیئ�ي للبیئ�ة الطبیعی�ة زم�ن النزاع�ات الم�سلحة                   
  :فإننا نوصي بما یلي 

 : توصیات البحث 
ض��رورة اتف��اق المجتم��ع ال��دولي عل��ى تح��ریم جمی��ع األن��شطة واألعم��ال الت��ي    -١

تضر بالبیئة الطبیعیة ، ألن الضرر لم یع�د قاص�را عل�ى ط�رف دون ط�رف ب�ل               
  .یعم المجتمع الدولي بأسره 

إل��زام  المجتم��ع ال��دولي م��ن خ��الل المنظم��ات الدولی��ة لك��ل م��ن یت��سبب ف��ي           -٢
تحارب���ة وخاص���ة أثن���اء النزاع���ات  اإلض���رار بالبیئ���ة الطبیعی���ة م���ن ال���دول الم 

المسلحة بإزالة األضرار الناجمة عن فعلھ وفقا لقاعدة إصالح الضرر ، فضال      
 "الملوث یدفع " عن إلزامھ بتعویض الطرف المضرور إعماال لقاعدة 

قیام المجتم�ع ال�دولي ب�إبرام اتف�اق ع�ام ی�تم م�ن خالل�ھ ت�وفیر الحمای�ة للبیئ�ة                        -٣
 .لحة ینص فیھ على نظام قانوني فاعل لحمایتھا الطبیعیة زمن النزاعات المس

تطبیق مبدأ المساواة القانونیة عل�ى ال�دول فیم�ا یتعل�ق بتطبی�ق نظ�ام الحمای�ة              -٤
القانونیة للبیئة الطبیعیة حتى ال تتمیز دولة عل�ى أخ�رى كم�ا  ح�دث ف�ي كثی�ر             
م��ن اتفاقی��ات حمای��ة البیئ��ة حی��ث تھرب��ت كثی��ر م��ن ال��دول وخاص��ة ال��صناعیة  

من التزاماتھا رغم أنھا ھي المتسبب األكبر في تلویث البیئة الطبیعیة           الكبرى  
 .في السلم والحرب 

إنشاء محكمة دولیة للبیئة تختص  بمحاكمة قادة ورؤساء الدول عما ف�ارقوه              -٥
 .من جرائم بیئیة بسبب ما أصدروه من أوامر أثناء مدة والیتھم 

بات المقررة لھا ع�ن الج�رائم     یجب أال تقل الجرائم البیئیة في جسامتھا والعقو        -٦
الجنائی��ة الدولی��ة األخ��رى ألن الج��رائم البیئی��ة ھ��ي اعت��داء عل��ى أھ��م حق��وق      

 .اإلنسان وھو حقھ في الحیاة في بیئة طبیعیة نظیفة خالیة من التلوث 



 - ٣٢٩٩ -

  وأخیرا أسأل اهللا تعالى أن یكون عملي ھذا مفیدا للقارئ  العربي والمسلم 
          "  العالمین وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب

  تم بحمد اهللا تعالى    
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  قائمة بأھم مراجع البحث
  :أوال المراجع العربیة 

إبراھیم سلیمان عیسى ، تلوث البیئ�ة أھ�م ق�ضایا الع�صر ، الطبع�ة األول�ى ،        . د   -١
  .م ٢٠٠٠دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ، 

ی�ة الدولی�ة ، بح�ث     األبع�اد القانون –إبراھیم محمد العناني ، البیئة والتنمی�ة        . د.أ -٢
مق��دم للم��ؤتمر ال��دولي للحمای��ة القانونی��ة للبیئ��ة ، والمنعق��د بالجمعی��ة الم��صریة  

  ، ١٩٩٢لالقتصاد السیاسي والتشریع ، مصر ، 
 األبع��اد القانونی��ة الدولی��ة ، مجل��ة ال��سیاسة    –                ، البیئ��ة والتنمی��ة   -٣

 .م١٩٩٢ ، أكتوبر ١١٠الدولیة ، العدد 
لمقدس�ي الدم�شقي ، روض�ة الن�اظر وجن�ة الناض�ر ف�ي أص�ول الفق�ھ                   ابن قدامة ا   -٤

 .ت .على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل ، مكتبة الكلیات األزھریة ، د
 الجوان����ب القانونی����ة –أحم����د ح����سن رش����یدي ، الحمای����ة الدولی����ة للبیئ����ة . د.أ -٥

  .١٩٩٢ ، أكتوبر ١١٠والتنظیمیة ، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد 
و الوفا، تأمالت حول الحمایة من التلوث باإلشارة لبعض التط�ورات   أحمد أب . د.أ -٦

 م١٩٩٣، السنة ٤٩الحدیثة، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد 
أحم���د عب���د الك���ریم س���المة ، ق���انون حمای���ة البیئ���ة ، الطبع���ة األول���ى ، دار . د.أ -٧

 .م ٢٠٠٣النھضة العربیة ، القاھرة ، 
م��ؤتمر " محم��د الع��واجي ، مجموع��ة أبح��اث    أك��رم محم��ود ، ال��سید ب��سام    . د -٨

تشریعات البیئة في الدول العربیة وسبل تفعیلھ�ا وتطویرھ�ا، جامع�ة الیرم�وك ،               
٢٠٠٦.  

أحمد كامل حجازي ، التشریعات المنظمة إلدخال األنواع المحورة وراثیا إلى           . د -٩
ول�ى  الدول العربیة ، خطة عمل المنظم�ة العربی�ة للتنمی�ة الزراعی�ة ، الطبع�ة األ                

 .م٢٠٠٣ن ، یونیھ .د
مجموع�ة اتفاقی�ات الھ�اي      (  القانون الدولي المتعلق ب�سیر العملی�ات العدائی�ة           -١٠

وبعض المعاھدات األخرى ، الطبع�ة األول�ى ، إص�دار اللجن�ة الدولی�ة لل�صلیب                  
 .م١٩٩٢األحمر الدولي ، جنیف ، 

 ت.ء، دالطیب علي أحمد، التلوث البیئي، جامعة عمر المختار، الدار البیضا.د -١١
أحمد مدحت إسالم ، التلوث مشكلة العصر ، سلسلة ع�الم المعرف�ة ، الع�دد                . د -١٢

 .ت . الكویت ، د١٥٢
انطوان بوفییھ، حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع الم�سلح، بح�ث من�شور               -١٣

 ١٩٩١ ، نوفمبر ودیسمبر ٣٢مجلة الصلیب األحمر، الطبعة األولى، العدد 
عب��د . م��شار إلی��ھ ل��دى د  ( ، التل��وث البیئ��ي  بھ��اء ال��دین ح��سین مع��روف   . د -١٤

الرحمن نصر أحمد ، رسالة دكتوراه بعن�وان ، الحمای�ة الدولی�ة للبیئ�ة البری�ة                 
م��ن أخط��ار التل��وث ، دراس��ة مقارن��ة بالت��شریعات الوطنی��ة واألجنبی��ة، كلی��ة       

 م ٢٠١٠-ھـ ١٤٣١ جامعة أسیوط –الحقوق 
إلس�المي مرونت�ھ وتط�وره،    جاد الحق علي جاد الحق ، الفق�ھ ا        / فضیلة الشیخ  -١٥
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سل���سلة البح���وث اإلس���المیة ، الكت���اب األول ، ال���سنة الحادی���ة والع���شرون،       
 .م ١٩٨٩ھـ ت ١٤١٠

جعف��ر عب��د ال��سالم ، مب��ادئ الق��انون ال��دولي الع��ام ، الطبع��ة الثالث��ة، دار    . د.أ -١٦
 .م ١٩٩٩النھضة العربیة ، القاھرة ، 

في الفروع ، دار الفكر العربي اإلمام جالل الدین السیوطي ، األشباه والنظائر        -١٧
 .ت .، القاھرة ، د

رجب عبد المنعم متولي ، المعجم الوسیط في شرح وتبسیط قواعد القانون . د -١٨
ال��دولي الع��ام مقارن��ا بأحك��ام ش��ریعة اإلس��الم ، الطبع��ة األول��ى ، دار النھ��ضة    

 م٢٠٠٧ ، ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧العربیة ، القاھرة ، 
، محمد إبراھیم عبد الحمید ، مراجعة محم�د ف�وزي           زیدان مھدي عبد الحمید     .  د -١٩

  ت.، الملوثات الكیمیائیة والبیئیة ، الدار العربیة للنشر والتوزیع ، د
ن ، طبع��ة .س��ید محم��دین ، حق��وق اإلن��سان واس��تراتیجیات حمای��ة البیئ��ـة ، د .  د-٢٠

  م ٢٠٠٢
ة من التل�وث ف�ي   د صالح محمد محمود بدر الدین ، االلتزام الدولي بحمایة البیئ     .أ-٢١

ض��وء قواع��د الق��انون ال��دولي للبیئ��ة وق��رارات وتوص��یات المنظم��ات الدولی��ة ،       
   م ٢٠٠٦الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة ، 

سامي جنینة ، دروس ف�ي الق�انون ال�دولي الع�ام ، الج�زء الث�اني،                 . د  . أ – مكرر   -٢١
   ١٩٢٧الطبعة األولى ، مطبعة االعتماد ، القاھرة ، 

دراس��ة ألھ��م اتفاقی��ات األم��م  " د ص��الح ال��دین ع��امر، الق��انون ال��دولي للبح��ار   . أ-٢٢
  .م ١٩٨٢المتحدة للبحار ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

، حمای��ة البیئ��ة البحری��ة إب��ان النزاع��ات الم��سلحة ف��ي البح��ار ، بح��ث         -٢٣
   .١٩٩٣ ، لسنة ٤٩جلد منشور بالمجلة المصریة للقانون الدولي ، الم

ص��الح ھاش��م حمای��ة البیئ��ة م��ن آث��ار النزاع��ات الم��سلحة ، المجل��ة الدولی��ة          . د-٢٤
   ١٩٩٣، السنة السادسة ، یولیو وأغسطس ٣٢للصلیب األحمر الدولي، عدد 

عبد الحكم عب�د اللطی�ف ال�صعیدي ، اإلن�سان وتل�وث البیئ�ة ، ال�دار الم�صریة                    .  د -٢٥
  م ١٩٩٧اللبنانیة ، طبعة 

" عبد الرحیم نصر أحمد ، الحمای�ة الدولی�ة للبیئ�ة البری�ة م�ن أخط�ار التل�وث          .  د -٢٦
دراسة مقارنة بالتشریعات األجنبیة والمصریة ، رسالة دكتوراه جامعة اس�یوط ،         

  .م ٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١
ن .عبد الرازق الطحاوي ، التلوث البیئي وطرق مواجھتھ ، الطبعة األولى ، د.  د-٢٧

  ت .، د
د عب��د الغن��ي محم��ود ، المطالب��ة الدولی��ة إلص��الح ال��ضرر ف��ي الق��انون ال��دولي  . أ-٢٨

  م ١٩٨٦- ھـ ١٤٠٦العام، الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
  ن  . م د٢٠٠٤ /٢٠٠٣، القانون الدولي العام ، طبعة    -٢٩
، دراس�ة قانونی�ة   عبد المعز عبد الغفار نجم ، مؤتمر األم�م المتح�دة للبیئ�ة            . د  . أ -٣١

   .١٩٨٩ن ، .تحلیلیة ، د
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، ) دور األمم المتحدة( عطیة حسین األفندي ، اإلدارة الدولیة لقضایا البیئة         . د. أ -٣٢
   م١٩٩٢ ، أكتوبر ١١٠مجلة السیاسة الدولیة ، العدد 

  ت.د علي زین العابدین، وآخر، تلوث البیئة أمن المدینة، المكتبة األكادیمیة، د. أ-٣٣
علي رضا عبد الرحمن رضا ، مبدأ االختصاص الداخلي أو النط�اق المحج�وز              .  د -٣٤

للدولة في ظل التنظیم الدولي المعاصر ، الطبع�ة األول�ى ، دار النھ�ضة العربی�ة ،                 
   .١٩٩٧القاھرة ، 

دراس��ة مقارن��ة ف��ي الت��شریعات   " عل��ي ال��سید الب��از ، ض��حایا ج��رائم البیئ��ة    .  د-٣٥
  م٢٠٠٥النشر العلمي ، بدولة الكویت ، طبعة العربیة واألجنبیة ، مركز 

مح��سن عب��د الحمی��د افك��رین ، الق��انون ال��دولي للبیئ��ة ، الطبع��ة األول��ى ، دار    .  د-٣٦
  م٢٠٠١النھضة العربیة ، القاھرة ، 

 المخ��اطر الحل��ول ، الطبع��ة –مب��روك محم��د النج��ار ، تل��وث البیئ��ة ف��ي م��صر .  د-٣٧
  .ت .تاب ، القاھرة ، داألولى ، الھیئة المصریة العامة للك

م��صطفى أحم��د ف��ؤاد، األط��ر القانونی��ة لم��ؤثرات البیئ��ة عل��ى اإلن��سان، طبع��ة  .د. أ-٣٨
  م ٢٠٠١

  م ١٩٩٦ن ، طبعة .محمد یسري دعبس ، تلوث البر وأنواعھ ، د.  د-٣٩
ماجد راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة ف�ي ض�وء ال�شریعة ، دار الجامع�ة        . د  . أ -٤٠

  م ٢٠٠٤ریة ، الجدیدة اإلسكند
دراس�ة  ( محمد ح�سام محم�ود م�صطفى ، الحمای�ة القانونی�ة للبیئ�ة الم�صریة               .  د -٤١

  م ٢٠٠١للقوانین الوضعیة واالتفاقیات الدولیة للبیئة ، الطبعة األولى ، القاھرة ، 
محمد ال�سعید ال�دقاق ، التنظ�یم ال�دولي ، الطبع�ة األول�ى ، من�شأة المع�ارف         . د . أ -٤٢

  .م ١٩٨٦إسكندریة ، 
ن ، الق��اھرة ، .د محم��د ح��افظ غ��انم ، المنظم��ات الدولی��ة ، الطبع��ة األول��ى ، د   . أ-٤٣

  م ١٩٥٨
د محم��د رأف��ت عثم��ان ، الحق��وق والواجب��ات والعالق��ات الدولی��ة ف��ي اإلس��الم،     . أ-٤٤

  .م ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الطبعة الثانیة ، 
  .ت .د محمود سامي جنینة ، القانون الدولي العام ، القاھرة ، د. أ-٤٥
نجیب إبراھیم ، التلوث البیئي ودور الكائنات الدقیقة إیجابا وسلبا ، دار الفكر .  د-٤٦

  .ت .العربي ، د
محمود ماھر ، نظام الضمانات الدولیة لالستخدامات ال�سلمیة للطاق�ة النووی�ة     .  د -٤٧

  م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠الطبعة األولى، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
دراس�ة  ( السید حسن داود ، ضوابط الحمایة الدولیة للبیئ�ة الطبیعی�ة      محمود. د. أ -٤٨

في إطار قواعد الفقھ اإلسالمي ومب�ادئ الق�انون ال�دولي الع�ام ، الطبع�ة األول�ى ،             
   م ٢٠٠٣دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

معوض عبد التواب ، جرائم التلوث من الناحیتین القانونی�ة والفنی�ة ، الطبع�ة           .  د -٤٩
   م١٩٨٦ألولى ، منشأة المعارف باإلسكندریة ، ا

مصطفى كمال طلبة ، األضرار الطبیعیة بالبیئ�ة ف�ي م�صر ، مجل�ة ال�سیاسة            . د. أ -٥٠
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  م ٢٠٠٦ ، القاھرة ، ٤٣ ، السنة ١٦٣الدولیة ، العدد 
ممدوح حامد عطی�ة ، المخ�اطر اإلش�عاعیة ب�ین البیئ�ة والت�شریعات القانونی�ة                 .  د -٥١

  .م٢٠٠٥ي ، الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، في الوطن العرب
ش��رح ق��انون البیئ��ة، الطبع��ة األول��ى، الھیئ��ة الم��صریة العام��ة للكت��اب الق��اھرة،       -٥٢

١٩٩٧  
نجیب حسب، الصین وأمریكا عمالقان یحكمان العالم ، مطبعة الوسیط ، ینایر .  د-٥٣

  . م ٢٠١٠، 
لیة في عالم متغیر ، الطبع�ة األول�ى ، دار النھ�ضة    نبیل بشر ، المسئولیة الدو .  د -٥٤

   .١٩٩٤العربیة ، القاھرة ، 
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